ŽIVLJENJE IN DELO ŠOLE
V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Ponikva, september 2022
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1 Podatki o šoli
Osnovna Šola Blaža Kocena Ponikva
Ponikva 29/a, 3232 Ponikva
Ustanovitelj: Občina Šentjur
Ravnateljica: Andreja Ocvirk
Telefon: 059 696 244
E-naslov: andreja.ocvirk@ponikva.si
Tajništvo, računovodstvo: Selma Cizerl
Telefon: 059 696 240
Faks: 03 746 21 50
E-naslov: tajnistvo@os-ponikva.si ali info@ponikva.si
Računovodstvo: Amanda Javornik, telefon: 059 696 245
Šolska svetovalna služba: Irena Mlakar, telefon: 059 696 246
Kuhinja: Majda Benčina, telefon: 059 696 252
Podračun: 01320-6030682371
Identifikacijska številka: SI34597085
Spletna stran: https://www.ponikva.si

1.1 Šolski okoliš
Osnovna šola Blaža Kocena zadovoljuje s svojo dejavnostjo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na
področju naselij: Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Dobovec pri Ponikvi, Dolga Gora, Hotunje, Lutrje, Okrog,
Ostrožno pri Ponikvi, hišne št. 1 – 40 in 42, Podgaj, Ponikva, Ponkvica, Slatina pri Ponikvi, Srževica, Uniše,
Zagaj pri Ponikvi in Zgornje Selce.

1.2

Upravljanje šole

Šolo upravljata Svet šole in ravnateljica.
Svet šole sestavlja enajst članov, trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije
predstavniki staršev. V letu 2020 je bil Svet šole izvoljen v novi sestavi.
Predstavniki
ustanovitelja:
Predstavniki delavcev:
Predstavniki staršev:

Kristina Korže, Robert Špur in Klemen Kadenšek
Majda Benčina, Franja Prezelj, Marko Golež, Urška Gorinšek in Nevenka
Vešligaj.
Mojca Arzenak, Vesna Podkrajšek in Mateja Vodeb Turk.

Za predsednico Sveta šole je bila 29. 6. 2020 izvoljena Nevenka Vešligaj. Mandat Sveta šole traja štiri leta.

1.3

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka, ki sami izvolijo predstavnike v Svet zavoda.
Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Na sestankih članov Sveta staršev predstavniki
poročajo o sklepih in ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih sestankih po oddelkih. Z novimi
informacijami seznanijo starše v oddelku.

2 Predstavitev programa
2.1

Obvezni program

PREDMETNIK
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuj jezik – angleščina
Tuj jezik – nemščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje družbe
Geografija
Zgodovina
Drž. in dom. kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Spoznavanje narave
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Neobvezni izbirni predmet
Oddelčna skupnost
SKUPAJ
Število predmetov

1.r.
6
4
2

2.r.
7
4
2

3.r.
7
5
2

4.r.
5
5
2

RAZRED
5.r.
5
4
3

2
2

2
2

2
2

2
1,5
2

2
1,5
3

6.r.
5
4
4
1
1

1
1

3

3

3

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

1
1

3
1

1

2
2/1
1
1

2
2/1
1
1

2
2/1
1
1

0,5
7. r.
13/14/
15
29/
30
35

0,5
8. r.
14/15/
16
29,5/
30,5
35

0,5
9. r.
12/13/
14
27,5/
28,5
32

3

3

3

1
3

2
1,5
3

2/1
0,5
5. r.
9

2/1
0,5
6. r.
11

1. r.
7

2. r.
7

3. r.
7

Število ur tedensko

22

23

24

23,5

25,5

25,5

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

1.r.
4
3
3
5

9.r.
4,5
4
3

2

2/1
0,5
4. r.
8

DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi

8.r.
3,5
4
3
2
1
1

3

3

3

7.r.
4
4
4
2
1
1

2.r.
4
3
3
5

3.r.
4
3
3
5

4.r.
3
3
4
5

5.r.
3
3
4
5

6.r.
3
3
4
5

7.r.
3
3
4
5

8.r.
3
3
4
5

9.r.
3
3
4
5

2.2 Izbirni predmeti (obvezni)
Učenec si glede na svoje interese izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri. Izbirni predmeti
so del učenčevega tedenskega urnika in so obvezni. Učenec je iz teh predmetov tudi ocenjen. Za
napredovanje mora biti iz vseh predmetov ocenjen pozitivno. Učenci, ki obiskujejo javni program glasbene
šole, so lahko oproščeni izbirnih predmetov.
V šolskem letu 2022/2023 izvajamo na šoli naslednje izbirne predmete:
NAZIV IZBIRNEGA PREDMETA
RAZRED
Glasbeni projekt
7. in 8. r
Šport za sprostitev
7. r
Šport za zdravje
8. r
Izbrani šport
9. r
Likovno snovanje I
7. r
Likovno snovanje II
8. r
Likovno snovanje III
9. r
Sonce, luna, zemlja
7. r
Daljnogledi in planeti
8. r in 9. r
Robotika v tehniki
8. r in 9. r
Raziskovanje organizmov v domači okolici
7., 8. in 9. r

UČITELJ
Golež Marko
Podgoršek Andrej
Podgoršek Andrej
Podgoršek Andrej
Kotnik Špela
Kotnik Špela
Kotnik Špela
Ocvirk Roman
Ocvirk Roman
Ocvirk Roman
Posavec Ana

2.3 Izbirni predmeti (neobvezni)
Na podlagi pisnih prijav staršev učencev trenutnega 3., 4. in 5. razreda (bodočega 4., 5. in 6. r) ugotavljamo,
da bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje
NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE:
NEMŠČINA (2 uri tedensko 4., 5. in 6. r)
ŠPORT (1 ura tedensko 4., 5. in 6. r) v 2 skupinah

2.4

Kolesarski izpit

Učenci 5. razreda se pripravljajo na varno kolesarjenje. V okviru RAP se učijo prometnih pravil, v sklopu
tehničnega dne pa se preizkusijo na prometnem in spretnostnem kolesarskem poligonu. V maju praktično
vadijo kolesarjenje tudi na javnih površinah in opravljajo izpit. Tako pridobijo kolesarsko izkaznico in so
usposobljeni za vožnjo v prometu.
Mentorica kolesarskega izpita: Lea Gosar

2.5

Plavalni tečaj 3.r

Obvezni 20-urni plavalni tečaj bodo učenci 3. A in 3.B razreda opravljali v času od od 8. do 12. 5. 2023.
Izvajali ga bodo strokovno usposobljeni učitelji plavanja na bazenu Golovec v Celju.
Razredničarki: Irena Zevnik in Urška Gorinšek

2.6 Ekskurzije
Ekskurzije so del obveznega programa. Gre za posebno obliko pouka, ki omogoča, da učenci pridobivajo
nova znanja s preučevanjem primarnih virov, ki jih ni mogoče prenesti v učilnico. Ekskurzije izvajamo v
različne dele Slovenije, tako da učenci spoznajo tipične elemente vseh regij.
Razred:
5. in 6. r
7. in 8. r
9. r

Regija:
Obpanonske pokrajine - Vulkanija, Grad Ptuj
Dinarsko-kraške pokrajine - Vrhnika, Postojna
Obsredozemske pokrajine - Kras, Koper, Piran

2.7 Dnevi dejavnosti
OPREDELITEV IN CILJI DNEVOV DEJAVNOSTI
Poleg rednih ur pouka so dnevi dejavnosti sestavni del predmetnika. V celotnem šolskem letu je za izvedbo
dni dejavnosti namenjenih petnajst dni. Delijo se na kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve. Pri
načrtovanju dni dejavnosti upoštevamo čim večjo raznolikost, tako da bi učenci v času osnovnega šolanja
spoznali čim več različnih znamenitosti.
Za sodelovanje na dnevih dejavnosti, ki potekajo izven kraja šole, morajo starši prispevati za prevoz in za
vstopnine. Trudimo se, da stroški niso previsoki.

Raz.
1.

2.

KULTURNI DNEVI
● Ogled gledališke ali
lutkovne predstave
(KUV)
● Materinski dan marec
● Ko pravljice oživijo junij
● Ob koncu šolskega
leta, junij
● Ogled gledališke ali
lutkovne predstave
(KUV)
● Obisk glasbene šole
in knjižnice – pomlad
● Materinski dan –
marec
● Ob koncu šolskega
leta, junij

3.

4.

5.

6.

● Ogled gledališke ali
lutkovne predstave
(KUV)
● Slovenski kulturni
praznik (8. februar)
● Materinski dan
(marec)
● Ob koncu šolskega
leta (junij)
● S skladatelji v
Disneyeve risanke,
Cankarjev dom Šolski muzej (7. 3.
2023)
● SLG Celje in Celjski
grad (apr.)
● Razredna prireditev
za materinski dan
(mar.)
- S skladatelji v
Disneyeve risanke,
Cankarjev dom, Šolski
muzej (7. 3. 2023)
- SLG Celje in Muzej
Mesto pod mestom
(apr.)
- Razredna prireditev za
materinski dan (mar.)
● Glasbene reke,
(Cankarjev dom),
● Galerijski ABC
(Narodna galerija
Ljubljana) (Golež,
Kotnik 15. 11. 2022)
● Kulturna prireditev v
decembru z
bazarjem (Golež in
ostali učitelji)
● Ogled gledališke ali
glasbene predstave
(IKC) - Prezelj

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

● Praznovanje jeseni s
peko jabolk- oktober
● Zdravo živim
● Pastirski dan, Vače

NARAVOSLOVNI DNEVI

● Ustvarjalne delavnice
● Pečemo piškote –
december
● Kako deluje …

● Jesenski pohod –
september
● Igre na snegu - zima
● Kocenov pohod – marec
● športne igre, junij
● Prijateljska olimpijada –
junij

● Jejmo domače – nov.
● Zdravi zobki
● Pastirski dan, Vače

● Pikin festival - Pikine
delavnice (september)
● Predpraznična
ustvarjalna delavnica
– november
● Ustvarjalne delavnice
– marec

● Jesenski pohod –
september
● Igre na snegu – zima
● Kocenov pohod – marec
● Prijateljska olimpijada –
junij
● Športne igre - junij

● Zdravje in zdrav način
življenja (oktober)

● Pikin festival-Pikine
delavnice (september)
● Pečemo piškote
(december)
● Izdelovanje turistične
zloženke o Ponikvi
(marec-junij)

● Jesenski pohod
(september)
● Igre na snegu (zima)
● Kocenov pohod (marec)
● Plavanje (maj)
● Atletski troboj (junij)

● Obdelava lesa (sep.)
● Voziček na pogon
(dec.)
● Ustvarjalnice (nov.)
● Voda (mar.)

● Pohod Rifnik (sep.)
● Zimske igre (jan.)
● Kocenov pohod (11. 3.
2022)
● Atletski troboj (maj)
● Mavrična pot ( jun.)

● Mali eksperimenti
(april)
● Grad Brežice in Jelenov
greben ( junij)

● Raziskovanje vodnih
virov (maj)
● Zobje in zdrava
prehrana (okt.)
● Grad Brežice in Jelenov
greben (jun.)

● Orientacija (sep.)
● Na kolo za zdravo telo
● Obpanonske pokrajine (apr., maj)
Vulkanija, Grad Ptuj
● Ustvarjalnice za bazar
(jun.)
(nov.)
● Mesto Koper (jun., ŠVN) ● TD Zmaj (feb.)
● TD Hladilna torba
(mar.)

● Pohod Rifnik (sep.)
● Kocenov pohod (11. 3.
2023)
● Atletski troboj (maj)
● Plavanje (jun., ŠVN)
● Mavrična pot (sep.)

● Gozdna učna pot (maj)
● Zdravstvena vzgoja
(okt.)
● Safe.si (apr.)

● Pohod - (sep.)
● Aktivnosti v vodi - (nov.)
● Zimski športni dan (feb.)
● Atletika - (apr.j)
● Kolesarjenje (jun.)

● RCERO Celje, Soržev
mlin (okt.)
● Božični bazar (1. dec.)
● Astronomski večer
(mar.)
● Obdelava podatkov
(maj.)

7.

8.

9.

● Glasbene reke,
(Cankarjev dom),
● Zgovorne slike
(Narodna galerija
Ljubljana) (Golež,
Kotnik 15. 11. 2022)
● Kulturna prireditev v
decembru z
bazarjem (Golež in
ostali učitelji)
● Rastem s knjigo
(maj) Kurež
● Kulturna prireditev v
decembru z
bazarjem (Golež in
ostali učitelji)
● Balet Hrestač (SNG
Maribor),
Ustvarjalna
delavnica (Zavod
MARS) (Golež, Kotnik
19. 12. 2022)
● SLG Celje, Pokrajinski
muzej (Bevc, Prezelj apr.)
● Kulturna prireditev v
decembru z
bazarjem (Golež in
ostali učitelji)
● Balet Hrestač (SNG
Maribor),
● Ustvarjalna
delavnica (Zavod
MARS) (Golež,
Kotnik 19. 12. 2022)
● Po poteh
pomembnih
Ponkovljanov(Bevc,
Prezelj - 11. 3. 2022)

● Živalski vrt (sep.)
● Zdravstvena vzgoja
(okt.)
● Safe.si (apr.)

● RCERO Celje, Soržev
mlin (okt.)
● Božični bazar (1. dec.)
● Astronomski večer
(mar.)
● Geometrija in
merjenje (maj.)

● Pohod - (sep.)
● Aktivnosti v vodi - (nov.)
● Zimski športni dan (feb.)
● Atletika - (apr.j)
● Kolesarjenje (jun.)

● Zdravje in srce CŠOD
(okt.)
● Živalski vrt (sep.)
● Zdravstvena vzgoja sistematski pregled
(okt.)

● Tehno park Celje
(22. sep.)
● Božični bazar (1. dec.)
● CŠOD
● Poklici (18. apr.)

● Pohod (sep.)
● Različni športi (okt..
ŠVN)
● Zimski športni dan (feb.)
● Atletika (maj)
● Igre z loparji (jun.)

● Kraško vodna učna pot
in Kocen (sep.)
● Zdravstvena vzgoja
(okt.)
● Poskusi (sep.)

● Tehno park Celje
(22. sep.)
● Božični bazar (1. dec.)
● Poklici (27. okt.)
● Delavnice animacije HLM, JSKD Ljubljana

● Pohod (sep.)
● Različni športi (nov.
ŠVN)
● Zimski športni dan (feb.)
● Atletika (apr., maj)
● Kolesarjenje (jun.)

2.8 Manjše učne skupine
Učenci od 6. do 9. razreda se delijo v manjše učne skupine. Šola je pri organizaciji pouka v manjših učnih
skupinah avtonomna. Vsako šolsko leto se v skladu z normativi določijo posamezne skupine pri predmetih:
slovenščina, matematika, angleščina, likovna umetnost, šport, gospodinjstvo ter tehnika in tehnologija.

2.9 Nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) opravljajo učenci 6. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu je obvezno
za vse učence, tako v 6. kot v 9. razredu. Učenci 6. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tujega jezika, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega
predmeta. Tretji predmet določi minister za posamezne šole in ga objavi v mesecu septembru. Dosežki se
vpišejo v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda
oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Preverjanje poteka v mesecu maju.
četrtek, 4. 5. 2023
ponedeljek, 8. 5. 2023
sreda, 10. 5. 2023

NPZ iz Slovenščine za 6. in 9. r
NPZ iz Matematike za 6. in 9. r
NPZ iz tretjega predmeta za 9. r (DDE)
NPZ iz tujega jezika: Angleščina za 6. r

2.10 Razširjeni program
2.10.1 Jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje
SKUPINA, RAZREDI
Jutranje varstvo 1 (1. r)
Jutranje varstvo 2 (1. r)
Varstvo vozačev - učenci odidejo
v matične učilnice (dežurstvo)
OPB 1 A
OPB 2 A
OPB 3 A
OPB 3 B
OPB 3 A+ 3 B
OPB 1+2
OPB 4+5
OPB 3+4+5
OPB 1+2+3+4+5

ZAČETEK
6.15
7.15
7.00

KONEC
7.15
8.15
7.25

12.10
12.10
12.10
12.10
13.00
13.50
12.10
13.50
15.20

13.50
13.50
13.00
13.00
13.50
15.20
13.50
15.20
16.00

Jutranje varstvo je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, v katero se vključujejo učenci, ki potrebujejo
varstvo pred poukom. V JV se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev, namenjeno je samo
učencem 1. razreda. JV zajema čas za počitek, sprostitveno dejavnost po izbiri učencev ali pripravo na pouk,
v okviru katere je učencem zagotovljena učna pomoč. Učenci si lahko naročijo tudi zajtrk. Učence višjih
razredov v času ukrepov pred poukom usmerjamo v matične učilnice in so pod nadzorom dežurnih
učiteljev.
V času podaljšanega bivanja otroci pišejo domače naloge, se učijo, se rekreativno igrajo v telovadnici, v
razredu ali na igrišču, obiskujejo knjižnico, preživljajo čas ob računalniku in se sproščajo ob družabnih igrah.
Tudi v podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno, na osnovi pisnih prijav pa so oblikovani
oddelki in načrtovano delo v posameznem šolskem letu.
Podaljšano bivanje izvaja več razrednih in predmetnih učiteljev. Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja vodi
Helena Gornjak. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je sedaj del razširjenega programa (Rapa), ki vam
ga bomo posebej predstavili na roditeljskih sestankih.
2.10.2 RAP
RAP je del razširjenega programa in spada v okvir triletnega poskusa MIZŠ. Naša šola od 1.9.2021 sodeluje
z vsemi tremi vsebinskimi sklopi: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje, Kultura in
dediščina ter Vsebine iz življenja in dela OŠ, za učence od 1. do 9. razreda.
V septembru bodo učenci prejeli prijavnice z opisi posameznih dejavnosti. Vodja RAP-a je Ana Posavec.
RaP vsebine
RAZRED
1.
1.
1.
1.
1., 2.
1., 2.
1., 2., 3.

VSEBINA
Ročne spretnosti
Pravljične urice
Glasbene urice
Luknjice v znanju in znam za več
Bralni kotiček- Pst, tukaj beremo
Kultura prehranjevanja
Sprostim se in najem

UČITELJ
Gornjak
Gornjak
Pečenko
Petek
Završnik
Završnik
Učitelji

1., 2., 3.
1., 2., 3., 4., 5.
2.
2.
2., 3., 4.
2., 3., 4., 5.
2., 3., 4., 5.

Gibalček
ŽIVŽAV
Rolanje in kotalkanje
Luknjice v znanju in znam za več
Otroški pevski zbor
Ustvarjalnice
Master chef

3. a
3. b
3., 4.
3., 4., 5.
3., 4., 5.
3., 4., 5., 6.
4.
4
4., 5., 6.
4., 5., 6.
4., 8., 9.
4., 5., 6., 7., 8., 9.
5.
5.
5.
5., 6.
5., 6., 7.
5., 6., 7., 8., 9.
5., 6., 7., 8., 9.
6.
6.
6.
6.
6., 7.
6., 7.
6., 7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6.,7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6., 7., 8., 9.
6., 8., 9.
6., 8., 9.
6., 8., 9.
6., 8., 9.
7.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
8.
8., 9.
8., 9.

Luknjice v znanju in znam za več
Luknjice v znanju in znam za več
Radovedni naravoslovci
EKO frajer
Osnovna motorika in atletika
TEE BALL
Širim znanje in tekmujem
SOS MAT in SLJ
Dramski krožek
Igre z loparji
SOS Angleščina
Kinomagija (Akcija! Kokice! Debata!)
Širim znanje in tekmujem
SOS MAT in SLJ
Priprava na kolesarski izpit
ABC računalništvo
Ustvarjanje z gibom
Gremo mi po svoje
Mladinski pevski zbor
Likovne ustvarjalnice
Širim znanje in tekmujem MAT
SOS MAT
Širim znanje in tekmujem SLJ, VŠ in SOS
SOS Angleščina
Širim znanje in tekmujem TJA
Turizem smo ljudje
Lutke
Let's meet new friends/Bookclub
Mislim, torej sem
Na sceni!
Povej na glas!
SOS GEO in ZGO
Širim znanje in tekmujem GEO, ZGO
Na šolskem odru
Pisanje z roko je zakon!
SOS SLJ
Širim znanje in tekmujem SLJ
Igrajmo se in športajmo
Kdo si upa?
SOS KEM, BIO, NAR
SOS MAT
Širim znanje in tekmujem MAT
Igrajmo se in športajmo
Superwoman in Superman
Širim znanje in tekmujem KEM, BIO

Gradišnik
Učitelji
Gornjak
Pečenko
Golež
Zalokar
Gornjak, Pečenko, Vivod,
Zalokar
Zevnik
Gorinšek
Posavec, Ocvirk R.
Bevc
Podgoršek
Gradišnik
Špur
Špur
Zevnik
Gradišnik
Podčedenšek
Podčedenšek
Gosar
Gosar
Gosar
Zatler
Mlakar
Podčedenšek
Golež, Ocvirk A.
Kotnik
Zalokar
Zalokar
Kurež
Zatler
Zatler
Bevc
Mlakar
Zatler
Vešligaj
Kurež
Podčedenšek
Bevc
Bevc
Prezelj
Prezelj
Prezelj
Prezelj
Podgoršek
Posavec
Posavec
Vešligaj
Vešligaj
Podgoršek
Posavec
Posavec

8., 9.
8., 9.

Širim znanje in tekmujem TJA
Igre z žogo

Podčedenšek
Gradišnik

2.10.3 Dramski krožek
V prvi skupini so v krožek vključeni učenci od 4. do 6. razreda, v drugo skupino pa učenci od 7. do 9. razreda.
Razvijajo si svojo ustvarjalnost, nadarjenost, inovativnost, govorno izražanje, gibanje, igro in samozavest.
Učijo se javnega nastopanja, sproščanja, koncentracije, medsebojnega sodelovanja, odgovornosti,
vztrajnosti, solidarnosti, sočutja in kreativnega prilagajanja. Vsako leto pripravimo novo igro s katero
razveselimo mnoge otroke in odrasle na naši šoli, v vrtcu, v domačem kraju, župniji, v naši občini in tudi
izven nje. Prav tako z različnimi programi sodelujemo na različnih prireditvah in slovesnostih.
Mentorja dramskega krožka: Irena Zevnik, Tomaž Kurež
2.10.4 Lutkovni krožek
Lutkovni krožek bo na naši šoli v letu 2022/2023 potekal v okviru programa RAP. Predvideni sta največ dve
predstavi. Vključeni bodo učenci od šestega do devetega razreda, učenci ki jih »lutka« veseli in imajo
občutek zanjo. Lutkarji skupaj z mentorico izberejo igro, sami izdelajo lutko, pomagajo pri izdelavi scene,
se naučijo in osvojijo besedilo. Potem se morajo navaditi še na rokovanje z lutko, da le-ta oživi in jo
prestaviti v neko okolje, sceno. Tako potrebujejo pred nastopom poglobljene vaje.
Mentorica lutkovnega krožka: Irena Mlakar
2.10.5 Čebelarstvo
Čebelarski krožek je namenjen učencem, ki jih to veseli in so pripravljeni spoznavati svet pridnih in delovnih
čebelic. Za našo skrb nas nagradijo s svojim sladkim medom. Spoznavali bomo njeno življenje, življenjsko
okolje, orodja in pripomočke ter se praktično srečevali z delom izven in v čebelnjaku. Opazovali in
spremljali bomo cvetenje in medenje travniških rastlin, dreves in poljščin. Pri tem pa se je potrebno dobro
zavedati, da čebela lahko tudi piči. Njen pik pa lahko povzroči tudi neprijetne reakcije.
Mentorica: Lea Petek s sodelovanjem ČD Ponikva
2.10.6 Šola v naravi
PLAVALNA ŠOLA V NARAVI
Učenci 5. a razreda se bodo od 12. 6. 2023 do 16. 6. 2023 udeležili plavalne šole v naravi na Debelem Rtiču.
Največji poudarek je na izpopolnjevanju plavanja. Vseh pet dni bodo poleg plavanja dopolnjevali še
program iz naravoslovja, družboslovja in športa. V okviru LŠN bomo izvedli naravoslovni in športni dan.
Organizirano življenje in bivanje v hotelu, življenje v novem okolju in nevsakdanje aktivnosti, spoznavanje
sošolcev med seboj, pa tudi nova spoznanja učiteljev v odnosu do svojih učencev, oblikujejo nov vidik
nastanka pozitivnih, ustvarjalnih, predvsem pa strpnih odnosov med udeleženci, ki jih učenci prenašajo v
svoje šolsko in družinsko okolje. Želimo si, da se ŠVN udeležijo vsi učenci.
Vodja ŠVN : Lea Gosar
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Za učence 7. razreda bo šola organizirala zimsko šolo v naravi v smučarskem centru na Treh Kraljih, v
začetku februarja 2023 (13. 2. do 17. 2.2023). V šoli v naravi se v posebnih okoliščinah in po posebnem
vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje pedagoško delo. Največji poudarek velja učenju in
izpopolnjevanju smučanja. Poleg teh veščin učenci v naravnem okolju pridobivajo nova spoznanja o naravi
in družbi. Seznanijo se z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih ni mogoče izvajati med rednim
poukom, in se navajajo na koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Na ta način poglabljajo stik z
naravo in oblikujejo čustven, kulturen in spoštljiv odnos do nje. V šoli v naravi se učenci medsebojno
spoznavajo v drugačnih okoliščinah, kjer jih usmerjamo k sprejemanju ustreznih vedenjskih vzorcev in
oblikujemo medsebojno zaupanje med njimi, kakor tudi med učenci in učitelji. Tako pozitivno vplivamo na

socializacijo otrok. Seznanijo se s prvinami samozaščitnega ravnanja. Želja šole in učiteljev je, da bi se
zimske šole v naravi udeležili vsi učenci.
Vodja šole v naravi: Andrej Podgoršek
NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 8. RAZREDA
Učenci 8. razreda se bodo od 3. 10. 2022 do 7. 10. 2022 udeležili naravoslovne šole v naravi v CŠOD Bohinj.
To, kar so otroci nekoč pridobili mimogrede, med igranjem na travniku in v gozdu, jim je sedaj potrebno
načrtno in sistematično približati v šoli v naravi. Učenci bodo imeli veliko možnosti za zabavno in
izkušenjsko učenje ter za učenje z veliko gibanja. Šola v naravi je na tak način postala podpora in nadgradnja
učnega načrta pri vseh predmetih.
Želimo si, da bi se prijateljske vezi iz šolskih klopi v Bohinju še poglobile.
Vodja šole v naravi: Ana Posavec
2.10.7 Dodatna individualna in skupinska pomoč učencem
Pomoč je namenjena vsem učencem, ki imajo težave na učnem področju pri računanju, pisanju, branju,
govoru, grafomotoriki, koncentraciji, pozornosti, učenju, spominu, izražanju, mišljenju… Pomoč je
namenjena tudi vsem učencem, ki imajo težave na čustveno vedenjskem področju, saj so ti učenci zaradi
dane dedne zasnove in ali težkih okoljskih dejavnikov bodisi preobčutljivi na senzorične dražljaje, imajo
višek energije, morda ob svojih idejah obtičijo, jih težko izrazijo ali pa razvijejo obrambe s katerimi se raje
zatekajo v svoj svet kot da bi sprejeli svet, ki jih obdaja.
Pri individualnem ali skupinskem delu se učenci, učitelji in starši seznanijo z oblikami, s tehnikami in z
metodami dela, ki otroku omogočajo uspešnejše napredovanje. Pri otroku izhajamo iz njegovih močnih
področij. Delo zahteva tesno povezanost med strokovnimi delavci, otrokom, starši in vsemi učitelji. V
primeru večjih težav učenec pridobi dodatno strokovno pomoč z odločbo o usmeritvi, na osnovi katere se
mu pripravi individualiziran program. Oblikuje ga šolska strokovna skupina, ki ga skupaj s starši evalvira,
širi ali krči, skladno s potrebami posameznega otroka.
Irena Mlakar, Ksenja Aškerc
2.10.8 Delo z nadarjenimi učenci
Za vsakega učenca, ki je identificiran kot nadarjen, šola izdela individualiziran program za področje njegove
nadarjenosti. V individualiziranem programu se načrtujejo različne aktivnosti za poglabljanje znanja v
okviru pouka ali izven (individualno, skupinsko, ogledi razstav, predstav ...). Starše učencev, ki so bili na
novo identificirani, razrednik seznani z načrtovanim programom na začetku šolskega leta, ob koncu
šolskega leta pa se opravi evalvacija s starši vseh nadarjenih učencev.
Starši lahko glede na rezultate dela sooblikujejo načrt nadaljnjega dela s svojim otrokom.
Nevenka Vešligaj

2.11 Prostovoljstvo nas bogati
Na šoli ne pozabimo na prostovoljstvo. Učence ves čas spodbujamo k medsebojni pomoči in pozitivnim
vrednotam. Ob tem spoznavajo različne dobrodelne ustanove in z njimi povezane akcije. Tako imamo na
šoli organiziranih kar več dejavnosti v katere se aktivno vključujejo učenci, starši in celoten kolektiv šole.
Te pa so:
RDEČI KRIŽ
Dejavnosti RK uspešno potekajo na šoli že vrsto let. Aktivno sodelujemo z RK Ponikva in OZRK Šentjur.
Vsako leto izdelamo voščilnice ob novem letu in 8. marcu, za starejše krajane in krajanke Ponikve.
Izpeljemo tudi različne akcije ter prvošolčke popeljemo v svet humanitarnosti.
KARITAS - junij
Učenci se s pomočjo staršev vključujejo v akcijo "Pokloni zvezek". Do sedaj smo na leto zbrali preko 150
zvezkov.

EKO KOTIČEK
V teh kotičkih bomo pridno zbirali plastične zamaške in baterije.

2.12 Projekt naša mala knjižnica
V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali in s pomočjo projekta Naša mala knjižnica prispevali k
spodbujanju branja in razvijanju bralnih navad.
Na začetku šolskega leta bodo učenci prejeli Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih
knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in
številne naloge. Spoznavali bomo tuje avtorje in ilustratorje, izdelali bralni vlakec, oblikovali bralni kotiček,
izmenjali literarne junake, …
S pomočjo projekta bi radi širili in spodbujali kulturo branja med učenci 1. in 2. triade.
V letošnjem šolskem letu bodo v projektu sodelovali učenci 1., 2., 3. A in 3. B, 4. in 5. r.
Urška Gorinšek

2.13 Mednarodno sodelovanje
Ponovno smo bili uspešni na razpisu Erasmus + (Cmepiusa) in uspeli pridobiti sredstva za mednarodno
sodelovanje. Tokrat se shema mednarodnega sodelovanja ponovno spreminja. Vsaka institucija se sama
prijavi pri nacionalni agenciji in pripravi načrt mednarodnega sodelovanja.
Naslov našega projekta je Svet na dlani. Učitelji bomo sodelovali na mednarodnih seminarjih in obiskali
šole v tujini, kjer bomo opazovali primere dobre prakse. Fokus našega dela bo na uporabi sodobnih metod
poučevanja (tudi IKT), poučevanju v naravi (outdoor learning), prečnih veščinah (soft skills) in povezovanju
obveznega in razširjenega programa. Naše partnerske šole so iz naslednjih držav: Irska, Italija, Hrvaška in
Francija.
Sodelovanje v takih projektih dviguje kvaliteto dela in prinaša veliko izkušenj ter novih znanj.
Andreja Ocvirk

2.14 Projekti za spodbujanje branja
Tudi v šolskem letu 2022/2023 bomo posebno pozornost pri učencih namenili razvijanju bralne motivacije
na vseh ravneh. Učence bomo spodbujali k branju ne le obveznih knjig za čtivo, temveč tudi k tekmovanju
za Bralno značko, branju pa se bomo več posvečali tudi pri pouku.
Na zaključni prireditvi bomo v vsaki triadi podelili priznanje MEGA BRALEC tistim učencem, ki so se pri tej
dejavnosti še posebej izkazali. Upamo, da bodo svetal zgled vsem, ki še vedno preveč časa presedijo za
računalniki.
Zavedati se moramo, da je branje za vsestranski razvoj učenca zelo pomembno. V razmislek naj bo misel,
ki jo je zapisal L. Timberlake: »Nikoli v življenju nisem srečal uspešnega človeka, ki ne bi bil obenem tudi
strasten bralec.«
Franja Prezelj, vodja strok. aktiva slavistov

2.15 Rastem s knjigo
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim skušamo osnovnošolce
motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih
knjižnic. Zelo pomembno je, da učenci doživijo obisk splošne knjižnice kot zanimiv in privlačen, da skupno
srečanje zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico, motivirani za branje. Projekt zaključimo maja s
knjižnim MEGA kvizom in kulturnim dnem, ko obiščemo kulturne ustanove Šentjurja. Za nagrado dobijo
učenci v dar knjigo, izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo, ki jo podarja Javna agencija za knjigo RS.
Tomaž Kurež, knjižničar

2.16 Tekmovanja v znanju
Učitelji pripravljajo učence na razpisana tekmovanja v okviru prenovljenega razširjenega programa in pri
rednem pouku. Učenci med šolskim letom sodelujejo na šolskih tekmovanjih ter se na osnovi doseženih
rezultatov udeležijo regijskih in državnih tekmovanj.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih, pevskih revijah in likovnih natečajih na
krajevni, občinski in državni ravni.
19. 10. 2022
29. 11. 2022
15. 11. 2022
17. 11. 2022
22. 11. 2022
2. 12. 2022
6. 12. 2022
7. 12. 2022
14. 12. 2022
14. 1. 2023
16. 1. 2022
17. 1. 2023
15. 2. 2023
15. 2. 2023
21. 2. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
25. 3. 2023
30. 3. 2023
1. 4. 2023
4. 4. 2023
5. 4. 2023
12. 4. 2023
13. 4. 2023
22. 4. 2023
5. 5. 2023
6. 5. 2023
13. 5. 2023
13. 5. 2023
21. 5. 2023

biologija (Proteus)
slovenščina - selekcijsko (8. in 9. razred)
geografija
nemščina (8. in 9. r)
angleščina (8. in 9. r)
biologija (Proteus)
zgodovina
astronomija
angleščina (6. r.)
astronomija
kemija
slovenščina - selekcijsko (8. in 9. razred)
fizika
angleščina (7. r.)
angleščina (6. r.)
Vesela šola
zgodovina
matematika
slovenščina - selekcijsko (8. in 9. razred)
angleščina (7. r.)
nemščina (8. in 9. r)
kemija
angleščina (8. in 9. r)
geografija
slovenščina - interesno (1. - 7. razred)
matematika
Vesela šola
fizika
matematika
logična pošast
kemija
tekmovanje mladih čebelarjev
fizika
logična pošast

šolsko
šolsko
šolsko
šolsko
šolsko
državno
šolsko
šolsko
šolsko
državno
šolsko
regijsko
šolsko
šolsko
državno
šolsko
državno
šolsko
državno
državno
državno
regijsko
državno
državno
šolsko
regijsko
državno
področno
državno
šolsko
državno
državno
državno
državno

2.17 Šolska skupnost učencev
Na šoli deluje skupnost učencev šole, ki združuje predstavnike učencev od 1. do 9. razreda. Vsako leto jo
prvič skliče ravnateljica šole. Nato se predstavniki pod vodstvom mentorice večkrat letno sestanejo,
načrtujejo šolsko delo in izvedbo šolskega parlamenta, debatirajo o aktualni problematiki in podajajo
predloge za različne aktivnosti. S svojimi predlogi se vključujejo tako v aktualnosti šolske problematike kot
v aktualnosti širših družbenih težav. V preteklem šolskem letu je bila osrednja tema šolskega parlamenta
»Duševno zdravje otrok in mladih«.
Mentorica Urška Podčedenšek

2.18 Zdravstveno varstvo
SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok
in mladine – Športno vzgojnega kartona (ŠVK).
S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno
in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi
katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni,
strokovno pomagajo in jih usmerjajo.
Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do
zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje,
ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku,
starim staršem, trenerju).
SLOfit predstavlja:
● dostop do ŠVK rezultatov in povratnih informacij prek aplikacije Moj SLOfit, kjer je dodatno prikazana
zdravstvena ogroženost glede na rezultate meritev,
● zbiranje dodatnih podatkov, ki lahko pojasnijo telesni in gibalni razvoj posameznika (npr. gibalne
navade najstnikov) ter povratna informacija o tem,
● trajno hranjenje SLOfit podatkov prek aplikacije,
● možnost deljenja vpogleda v svoje SLOfit podatke.
Več o SLOfit: https://www.slofit.org/

3 Organizacija in delo šole
ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023
Šolsko leto se prične 1. 9. 2022 in traja do 31. 8. 2023. Minister za šolstvo vsako leto izda podrobnejša
navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za predmetne, razredne in popravne
izpite ter datumih razdelitve izkazov in spričeval.
Pouk se prične 1. 9. 2022 in bo trajal do 24. 6. 2023 (do 15. 6. 2023 za učence 9. razreda).
2022

2023

četrtek
četrtek

1. 9.
1.9.

ponedeljek petek
ponedeljek
torek
četrtek
petek
nedelja
ponedeljek
ponedeljek ponedeljek
nedelja ponedeljek
petek
ponedeljek petek
torek
sreda
petek - sobota
sobota
četrtek
ponedeljek
četrtek
četrtek - torek
ponedeljek torek
četrtek

31. 10. – 4. 11.

začetek pouka
objava tretjega predmeta, iz katerega bodo na naši šoli
učenci 9. razreda opravljali NPZ
jesenske počitnice

31. 10.
1. 11.
1.12.
23. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12. – 2. 1.

dan reformacije
dan spomina na mrtve
Bazar (sodelujejo vsi učenci in zaposleni)
proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice

1. 1. – 2. 1.

novo leto

27. 1.
30. 1. – 3. 2.

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
zimske počitnice (JV Slovenija) tudi Savinjska regija

7. 2.
8. 2.
17. 2. – 18. 2.
11.3.
23.3.
10. 4.
27. 4.
27. 4. – 2. 5.
1. 5. – 2. 5.

proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
informativna dneva za vpis v srednje šole
Kocenova sobota – pohod
Prireditev za starše ob Materinskem dnevu
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
praznik dela

15. 6.

petek

23.6.

petek

23. 6.

nedelja
ponedeljek četrtek

25. 6.
26. 6. – 31. 8.

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda;
razdelitev spričeval in obvestil (Valeta)
Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta
s podelitvijo priznanj
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8.
razreda; razdelitev spričeval in obvestil
dan državnosti
poletne počitnice

OCENJEVALNI OBDOBJI
I. obdobje:
od četrtka, 1. 9. 2022, do petka, 27. 1. 2023
II. obdobje:
od ponedeljka, 30. 1. 2023, do petka, 23. 6. 2023,
za devetošolce do četrtka, 15. 6. 2023

POČITNICE
jesenske:
novoletne:
zimske:
prvomajske:
poletne:

od ponedeljka, 31. 10. 2022, do petka, 4. 11. 2022
od ponedeljka, 26. 12. 2022, do ponedeljka, 2. 1. 2022
od ponedeljka, 30. 1. 2023, do petka, 3. 2. 2023
od četrtka, 27. 4. 2023, do torka, 2. 5. 2023
za devetošolce od petka, 16. 6. 2023, do četrtka, 31. 8. 2023
za učence od 1. do 8. razreda od ponedeljka, 26. 6. 2023, do četrtka, 23. 8. 2023

DATUMI IZVEDBE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
4. 5. 2023
četrtek
NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred
8 .5. 2023
ponedeljek
NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred
10. 5. 2023
sreda
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (državljanska in
domovinska kultura in etika) in NPZ iz tujega jezika za 6. razred
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6. 2023 - 29. 6. 2023
1. rok za učence 9. razreda
26. 6. 2023 - 7. 7. 2023
1. rok za učence od 1. do 8. razreda
18. 8. 2023- 31. 8. 2023
2. rok za učence od 1. do 9. razreda

3.1 Oddelki
ODDELEK
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
9. B
Skupaj

3.2

UČENCI
10
11
10
9
7
11
15
10
12
8
8
116

UČENKE
12
10
6
6
11
12
7
15
10
5
7
96

SKUPAJ
22
21
16
15
18
23
22
25
22
13
15
212

RAZREDNIK
Lea Petek
Maruša Pečenko
Irena Zevnik
Urška Gorinšek
Petra Špur
Lea Gosar
Katja Zatler
Tomaž Kurež
Ana Posavec
Nevenka Vešligaj
Urška Podčedenšek

Časovni razpored pouka, malice in kosila

URA
1.
2.
Malica
3.
RAP- DA (1. do 9. r)
4.
5.
6.
Kosilo
7.
8.

ZAČETEK
7.30
8.20
9.05
9.25
10.10
10.30
11.20
12.10
12.55
13.15
14.05

KONEC
8.15
9.05
9.25
10.10
10.30
11.15
12.05
12.55
13.15
14.00
14.50

SORAZREDNIK
/
/
/
/
/
/
Mateja Bevc
Špela Kotnik
Andrej Podgoršek
Marko Golež
Roman Ocvirk

3.3
Raz.
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
9. B

Strokovni delavci na šoli
Ime in priimek
Andreja Ocvirk
Lea Petek
Maruša Pečenko
Irena Zevnik
Urška Gorinšek
Petra Špur
Lea Gosar
Katja Zatler
Tomaž Kurež
Ana Posavec
Nevenka Vešligaj
Urška Podčedenšek

Delo, ki ga opravlja:
ravnateljica
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk, usposabljanje za kol. izpit (5. r.), vodja PŠVN 5
angleščina, RAP
slovenščina 7. r, knjižnica, OPB, RAP
biologija, naravoslovje, kemija
matematika 7. do 9. r.
angleščina, DKE, RAP

Marko Golež

glasbena umetnost, izbirni predmeti GUM, zbor (dopolnjuje na GŠ
Šentjur)
slovenščina 6. do 9. r.
šolska svetovalka, socialna pedagoginja
razredni pouk in RAP
likovna umetnost, (dopolnjuje na OŠ Dramlje)
šport, računalnikar
podaljšano bivanje, JV, pedagoginja (DSP), svetovalno delo
zgodovina, geografija, DKE, RAP
razredni pouk, druga učiteljica v 1.r. RAP, JV
fizika, tehnika in tehnologija, izbirni iz astronomije in robotike
računalnikar
RAP - podaljšano bivanje

Franja Prezelj
Irena Mlakar
Ema Zalokar
Špela Kotnik
Andrej Podgoršek
Renata Završnik
Mateja Bevc
Helena Gornjak
Roman Ocvirk
Uroš Turnšek
Monika Vivod
DOPOLNJUJEJO OBVEZO
Ksenja Aškerc
Marija Klančar

3.4

specialna pedagoginja (iz OŠ Glazija)
nemščina (iz OŠ Dramlje)

Administrativni in tehnični delavci na šoli

Selma Cizerl
Amanda Javornik
Majda Benčina
Karmen Kadenšek
Marija Kolar
Maks Korošec
Gabrijela Dobnik
Janja Kajba
Bernarda Bračko
Irena Verdinek

tajništvo, računovodstvo
računovodstvo, tajništvo
kuharica
kuharica
kuhinjska pomočnica
hišnik
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka in kuhinjska pomočnica

3.5 Prireditve na šoli
1. šolski dan (Uvod v novo šolsko leto in sprejem prvošolcev)
Komemoracija
Martinovi dnevi
Dan samostojnosti in enotnosti
Slovenski kulturni praznik
Materinski dan – skupna prireditev

Četrtek, 1. september 2022 ob 8.30
Petek, 28. oktober 2022
Petek, 11. 11. 2022
Petek, 23. december 2022
Torek, 7. februar 2023
Četrtek, 23.3. 2023

Valeta
Dan državnosti – (šolska proslava in podelitev šolskih
priznanj)

3.6

Četrtek, 15. 6. 2023
Četrtek, 22. junij 2023

Šolsko svetovalno delo

Svetovalni delavec sodeluje z učenci, s starši, učitelji, z vodstvom šole in z drugimi institucijami. Učencem
pomaga pri razvijanju učinkovitih življenjskih strategij ter metod in tehnik učenja. Pomaga jim, jim svetuje
pri vzgojnih in disciplinskih težavah ter pri razvijanju učinkovite komunikacije, urjenju v socialnih
spretnostih in razvijanju dobre samopodobe. Učence vpisuje in sprejema v šolo in jim pomaga pri
vključevanju v šolsko življenje. Starejše učence informira o nadaljnjem izobraževanju, jim svetuje in
pomaga pri izbiri nadaljnjega šolanja oziroma poklica. Z učitelji sodeluje pri vzdrževanju pozitivne razredne
klime. Prav tako koordinira in skrbi za izvajanje individualiziranih programov. Svetovalni delavec nudi
pomoč tako učencem kot njihovim staršem. Učenci so dobrodošli, kadar imajo vprašanja, kadar so v stiski
in imajo npr. težave doma ali v šoli oz. si želijo pogovor. Starši so dobrodošli vedno, ko jih skrbi za razvoj
njihovega otroka, še posebej v primeru dilem glede otrok, finančnih težav, družinskih stisk. S starši se
svetovalni delavec srečuje tudi na skupnih in tematskih roditeljskih sestankih.
Šolska svetovalka, Irena Mlakar

3.7

Šolska knjižnica

Gradivo v šolski knjižnici je namenjeno podpori pouka in ustvarjalnemu preživljanju prostih ur učencev.
Informacije lahko preko dveh računalnikov iščemo tudi na spletnih straneh, knjižnično gradivo pa preko
sistema Cobiss tudi v drugih knjižnicah po Sloveniji. Učence usmerjamo v uporabo splošnih knjižnic. Redno
skrbimo za letni prirast gradiv. Knjižnica je odprta vsak dan. Urnik izposoje je objavljen na vratih knjižnice.
Bibliopedagoške ure potekajo v čitalnici knjižnice, v učilnicah, pa tudi v računalniški učilnici. Vsako leto z
učenci 7. razreda sodelujemo v nacionalnih projektih Rastem s knjigo in Knjižni kviz, ki ju vodi Knjižnica
Šentjur. Projekta potekata od oktobra do marca. Zaključimo ga s kulturnim dnevom - ogledom kulturnih
ustanov mesta Šentjur, z obdaritvijo z izbrano knjigo in z nagradnim žrebanjem. Knjižnico redno obiskujejo
tudi zaposleni v šoli in vrtcu. Sodelujemo tudi z ostalimi knjižnicami v Sloveniji, in sicer v obliki
medknjižnične izposoje za učitelje za potrebe pouka. Skrbimo tudi za aktualizacijo knjižničnega gradiva in
uveljavljanje knjižnice kot “tretjega prostora” za učence.
Knjižničar: Tomaž Kurež

3.8

Učbeniški sklad

Ministrstvo za šolstvo je tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz
učbeniških skladov. Prav tako pa brezplačne delovne zvezke za učence 1., 2. in 3. razredov. V učbeniški
sklad se učenci vključijo s prijavnico, ki jo izpolnijo starši oz. njihovi skrbniki. Ob izteku šolskega leta morajo
učenci učbenike nepoškodovane vrniti šoli. Če učenec učbenik uniči ali ga ne vrne, so starši dolžni poravnati
znesek, določen po pravilniku o učbeniških skladih.
Za nakup delovnih zvezkov, zvezkov in ostalih potrebščin starši oz. skrbniki poskrbite sami ali pa se za nakup
teh potrebščin odločite z naročilnico, ki jo pripravi šola v sodelovanju s knjigarnami. Sezname gradiva in
potrebščin, ki se uporabljajo pri pouku, učenci prejmejo v šoli, lahko pa si jih ogledate tudi na spletni strani
naše šole.
Urška Gorinšek, Tomaž Kurež

3.9

Sodelovanje s starši

Starše vljudno vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in pogovorne ure, saj boste le tako lahko
spremljali otrokov napredek v šoli. Pisne informacije vam bomo pošiljali tudi med šolskim letom, lahko pa
jih preberete tudi na spletni strani šole. Odkar smo uvedli tudi elektronsko vodenje dokumentacije in tako
omogočili vpogled ter sodelovanje tudi staršem, poteka komunikacija tudi preko eAsistenta. Prijavnico
eAsistenta za starše so učenci dobili v šoli, več informacij pa lahko poiščete na www.easistent.com. Osnovni
paket je za starše brezplačen.

RODITELJSKI SESTANKI:
1. UVODNI SESTANEK: četrtek, 15. 9. 2022
2. PREDAVANJE ZA STARŠE: Termin: november 2022, temo objavimo naknadno
3. ODDELČNI RODITELJSKI SESTANEK: spomladi 2023
POGOVORNE URE potekajo vsak mesec po predhodnem dogovoru z učitelji oz. razrednikom. Svetujemo,
da pred pogovorno uro kontaktirate učitelja in se najavite na pogovor. Vsekakor želimo ohraniti stik s starši.
Ohranili bomo termine dopoldanskih pogovornih ur (razpredelnica spodaj). V tem času so učitelji dosegljivi
tudi po telefonu ali na meetu. Najbolje pa je, da učitelja elektronsko kontaktirate in se skupaj dogovorite
za termin in način srečanja.
INDIVIDUALNE POGOVORNE URE UČITELJEV
RAZRED
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
9. B

RAZREDNIKI
Lea Petek
Maruša Pečenko
Irena Zevnik
Urška Gorinšek
Petra Špur
Lea Gosar
Katja Zatler
Tomaž Kurež
Ana Posavec
Nevenka Vešligaj
Urška Podčedenšek

TERMIN POGOVORNIH UR
četrtek, 7.00–8.15
četrtek, 9.25-10.10
petek, 8.20–9.05
torek, 10.30 - 11.15
torek, 9.25–10.10
ponedeljek - petek, po dogovoru s starši
četrtek, 8.20-9.05
sreda, 9.25–10.10
ponedeljek, 10.30–11.15
ponedeljek, 11.20–12.05
četrtek, 8.20–9.05

OSTALI UČITELJI:
Andrej Podgoršek
Marko Golež
Franja Prezelj
Špela Kotnik

ponedeljek, 9.25 - 10.10
ponedeljek, 9.25 –10.10, po dogovoru
petek, 10.30-11.10
torek, 10.30–11.15

Renata Završnik
Roman Ocvirk
Irena Mlakar
Ksenja Aškerc
Marija Klančar
Helena Gornjak
Mateja Bevc
Rok Gradišnik
Ema Zalokar

ponedeljek, po dogovoru s starši
četrtek, 11.20–12.05
po dogovoru s starši
po dogovoru s starši
petek, 9.25 - 10.10
petek, 10.30-11.15, po dogovoru
ponedeljek, 11.20 - 12.05
sreda, 11.20-12.05
torek, 8.20–9.05

3.10 Šolska prehrana
Šolska prehrana se pripravlja v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem organizira pouk. Posebej je
določena z jedilniki, ki upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Obvezno
organiziramo malico za vse učence, kot dodatno pa nudimo tudi zajtrk in kosilo. V okviru svojih možnosti
lahko nudimo tudi dietno prehrano. Uveljavljajo jo lahko starši na podlagi dogovora in s potrdilom
zdravnika za vsako šolsko leto.
Šolski obroki so količinsko in kakovostno predpisani. Cene obrokov se usklajujejo glede na rast
drobnoprodajnih cen in jih določi Svet šole na podlagi izračuna. Objavljene bodo, skupaj z jedilniki, na šolski
spletni strani.

Pravica do subvencije prehrane je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na posameznika v družini.
V šolskem leto 2022/23 imajo pravico do brezplačne malice le učenci iz socialno najšibkejših družin. Za
ostale učence je splošna subvencija ukinjena in se plačuje polna cena malice.
Upravičenci do subvencioniranega kosila so učenci, pri katerih se določi skladno z višino dohodkovnega
razreda v katerega družina spada.
Vloge za subvencionirano prehrano ni potrebno posebej oddati na Centru za socialno delo Šentjur, ker
pravica izhaja iz odločbe o otroškem dodatku. Starši morajo imeti veljavno odločbo na dan 1.9.2021. Šola
pridobi podatke preko Centralne evidence udeležencev VIZ.
Če bo otrok naslednji dan ali več dni odsoten zaradi razlogov, ki so opravičljivi, lahko obroke odjavijo starši
po telefonu: 059 696 240 in 051 211 588, ali učenci sami osebno v tajništvu šole.
Za posamezne obroke velja naslednji način odjave:
ZAJTRK - prejšnji dan do 13.00.
MALICA - prejšnji dan do 13.00. (Če je malica subvencionirana, jo lahko odjavite isti dan do 8.00.)
KOSILO - odjave so mogoče v vsakem primeru za isti dan do 8.00.
V primeru da ima otrok dan dejavnosti ali je odsoten zaradi drugih šolskih obveznosti, odjavi obroke učitelj
- organizator posamezne dejavnosti. Prepozno odpovedani ali sploh neodpovedani obroki se ne odštevajo
in jih mora naročnik poravnati. Če ima učenec subvencionirano prehrano, je prav tako potrebno odjaviti,
saj se drugače neodjavljeni obrok plača v celoti (polna cena).
Šolsko prehrano starši plačujejo s položnico do 18. v mesecu za pretekli mesec.
ZAJTRK
MALICA
KOSILO

- od 1. do 9. razreda
- za učence razredne stopnje in tiste,
ki končajo pouk prej
- za učence predmetne stopnje
(Učenci 1. in 2. razreda imajo kosilo v
razredu)

od 7.15 do 7.30
od 9.05 do 9.25
od 12.00 dalje
od 12.55 do 13.15

ZDRAVO PREHRANJEVANJE IN KULTURA PREHRANJEVANJA
Razredniki in ostali delavci šole ves čas z različnimi dejavnostmi spodbujamo pri učencih zdravo
prehranjevanje in kulturo obnašanja pri jedi in v jedilnici, zavedamo pa se, da največ prehranjevalnih navad
pridobijo doma.
V vsakem razredu so v učnih načrtih pri različnih predmetih navedene vsebine o zdravju, hrani in gibanju.
Učna snov je tako povezana z vsebinami o pomenu prehrane .
Ob dnevu slovenske hrane, to je tretji petek v novembru, poteka tradicionalni slovenski zajtrk . Učence
seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana
oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem
ravnanju z odpadki.
Vsako leto je v 1. triadi načrtovan naravoslovni dnevi o prehrani, ozaveščanju zdravega načina življenja,
vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

3.11 Šolska shema sadja, zelenjave in mleka
Šolska shema ŠSH je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno
pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila

določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov
učencem, pri čemer je velik poudarek na izobraževanju in promociji.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja povrne vsaki prijavljeni šoli stroške nabave sadja in
zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za
razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.
Učencem bomo delili sadje, zelenjavo in mleko ali mlečne izdelke kot dodatno živilo pri malici ali med
odmori. Delitev ne bo vedno posebej označena v jedilniku, saj se odločamo sezonsko, glede na trenutno
ponudbo. Zavedamo se, da bi naj bila živila sveža, lokalna in kvalitetna, brez dolgih prevozov. Ponudimo
lahko samo mleko in mlečne izdelke (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta) brez dodanega sladkorja,
sladil, arome, sadja, čokolade, kakava, oreščkov. Učencem bomo čim večkrat ponuditi sveže sadje,
zelenjavo in oreščke ter mleko in mlečne izdelke. ter jih tudi na ta način navajali na uživanja svežih in
nepredelanih živil in njihov pomen za zdravje.
Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja https://shemasolskegasadja.si/. Namenjena je obveščanju
javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave.
Špela Kotnik in Maruša Pečenko

3.12 Vozni red avtobusov
NA PROGI: Ponikva, Lutrje, Dolga Gora, Ponikva
POSTAJA
ZJUTRAJ
1. vožnja
Ponikva - OŠ
6.30
Lutrje I
6.33
Lutrje lI
6.35
Lutrje - Lavbič
6.36
Lutrje - križišče
6.37
Hrovatič
6.38
Lutrje - Strašek
6.40
Slatina
6.43
Slatina
6.45
Ostrožno I
6.50
Trgovina Kokot
6.53
Dolga Gora - predor
6.54
Dolga Gora - Strnad
6.55
Dolga Gora – Gasilski dom
6.57
Obračališče
7.00
Ostrožno II
7.05
Ostrožno III
7.08
Griček
7.12
Ponikva - OŠ
7.20

POPOLDAN
1. vožnja
14.15

2. vožnja
15.10

NA PROGI: Hotunje, ŽP, Slom, Okrog, Srževica, Ponikva
POSTAJA
ZJUTRAJ
POPOLDAN
1. vožnja
Ponikva - OŠ
13.25
Hotunje
6.50
ŽP Ponikva
6.53
Slom
6.55
Pri Jugu
6.58
Ponkvica mlekarna
7.00
Križišče za Šentvid
7.03
Senica
7.04
Okrog I
7.06
Okrog II
7.08
Srževica I
7.12
Srževica II
7.14
Pri križu
7.15
Griček
7.18
Ponikva - OŠ
7.23
14.15

2. vožnja
15.10
-

15.45

Avtobusne rede smo prilagodili uri začetka pouka. V šolskem letom 2021/22 smo zaradi razmer (COVID19) in usmerjanja učencev domov takoj po pouku oz. dejavnostih prilagodili vozni red razvozov. Sedaj se
vračamo na vozni red, ki obe smeri omogoča dvakrat in sicer zadnja vožnja v obe smeri. Vozni redi so
prilagojeni dejavnostim, da lahko čim več otrokom omogočimo udeležbo in potem razvoz domov.
Zavedamo se tudi, da boste nekateri otroke raje sami prevažali, kar je vsekakor smotrno glede na
priporočila in ukrepe.

3.13 Šolski sklad
Šolski sklad aktivno deluje že od leta 2012.
Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:
● tri predstavnice staršev, ki jih predlaga Svet staršev: Simona Brglez, Vladka Šibal in Andreja Vahen
Pevec ter
● štiri predstavnice šole, ki jih predlaga Svet zavoda: Irena Zevnik, Irena Mlakar, Lea Petek in Renata
Završnik.
Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada je Simona Brglez.
Izvedenih je bilo že mnogo odmevnih akcij. Z zbranimi sredstvi omogočimo izvedbo dni dejavnosti,
udeležbo v šole v naravi druge nadstandardne programe.
Vsi, ki ste pripravljeni finančno pomagati in podpreti razvoj programov naših učencev, lahko svoja sredstva
nakažete na TRR: 01320-6030682371, sklicna št. 299001-1003-10.

4 Hišni red OŠ Blaža Kocena Ponikva
Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure,
kot tudi uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje
reda in čistoče ter drugo.
Hišni red in spoštovanje le-tega pomeni osnovo za uspešno delo in vpliva na dobro počutje v šoli. Zaradi
dodatnih ukrepov je hišni red prilagojen trenutni situaciji (npr. malica v razredu).
S 1. 9. 2022 še vedno upoštevamo Higienska priporočila za zmanjševanje možnosti okužbe in protokole
za zagotovitev dela.

4.1 Hišni red ureja
Območje šole
in površine, ki
sodijo v šolski
prostor
Poslovni čas

Uradne ure

Uporabo
šolskega
prostora in
organizacijo
nadzora

● vsi notranji prostori šolske zgradbe,
● zunanja igrišča in druge površine: košarkarsko in nogometno igrišče, stadion, ograjeni igrišči z
igrali, šolska ploščad, kolesarnica, avtobusno postajališče, dohod do šole.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vzdrževanje
reda in
čistoče

Ukrepi za
zagotavljanje
varnosti

●
●

●

●

šola posluje pet dni v tednu,
jutranje varstvo: od 6.15 do 8.15,
redni pouk: od 7.30 do 14.50,
podaljšano bivanje: od 12.05 do 16.00,
popoldanske dejavnosti v organizaciji šole: po končanem pouku do 16.00,
popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov: od 16.00 do 22.00,
poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem,
strokovni delavci so na delovnem mestu najmanj 15 minut pred začetkom dela,
administrativni delavci in vodstvo: od 7.00 do 15.00,
šolska kuhinja: od 6.00 do 14.30,
hišnik: od 6.30 do 14.30,
čiščenje prostorov: od 13.00 do 21.00.
administrativni delavci in vodstvo: od 8.00 do 12.00,
učitelji, svetovalna služba, specialna pedagoginja: individualne pogovorne ure (mesečne,
tedenske, po potrebi),
roditeljski sestanki,
druge oblike sodelovanja s starši.
šolski prostor se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v šolski stavbi, na
zunanjih površinah, na igriščih,
šolske prostore koristijo tudi zunanji sodelavci v dogovoru z vodstvom šole,
v prostorih šole ni dovoljeno povzročanje hrupa in prinašanje alkohola, cigaret in drog; zaradi
varnosti se lahko začasno omeji prosto gibanje na posameznem delu šole,
vsi delavci šole, učenci in drugi izvajalci programa odgovarjajo za opremo, učila in drug šolski
inventar in so moralno in materialno odgovorni za skrbno rabo opreme in prostora,
škodo, ki je storjena zaradi razgrajanja, nepazljivosti in malomarnosti, mora povzročitelj
poravnati v skladu s šolskimi pravili,
če na šolskih zunanjih površinah potekajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, uporaba le-teh
zunanjim obiskovalcem takrat ni dovoljena,
najemniki prostorov so odgovorni za opremo, šolski inventar in prostor v skladu z najemno
pogodbo, ki jo podpišejo s šolo,
za nadzor skrbijo vsi zaposleni v šoli in dežurni učenec.
V šoli je za učence obvezna uporaba copat. Preobujejo se v garderobah. Za športno vzgojo v
telovadnici je obvezna uporaba čistih copat. Vsi zaposleni so dolžni vzdrževati urejenost
šolskih prostorov in pospravljati učila in pripomočke. Morebitne poškodbe so dolžni javiti v
tajništvo ali vodstvu šole. Za red in čistočo v učilnicah skrbijo vsi učenci, določene dejavnosti
pa opravlja reditelj. Učenci so dolžni vzdrževati red in čistočo tudi na zunanjih površinah.
Šolske prostore in zunanje površine čistijo in urejajo čistilke in hišnik, sodelujejo tudi učenci.
Šola odgovarja za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira po LDN.
Vsi zaposleni so dolžni poskrbeti za varnost vseh učencev in opozoriti vodstvo na
pomanjkljivosti.
Dežurni učitelji izvajajo dežurstvo po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski. Za varnost
med malico in kosilom poskrbijo učitelji, ki spremljajo učence v jedilnico, in dežurni učitelj.

Informiranje:

● Dežurni učenci so dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali vodstvo šole na dogajanja, ki niso v
skladu s šolskimi pravili.
● Učenci hranijo svojo garderobo v zaklenjenih omaricah.
● Dolžni so skrbeti za svojo omarico in za ključ, ki ga morajo ob koncu šolskega leta vrniti.
● Jutranje varstvo.
● Varstvo vozačev.
● Podaljšano bivanje.
● Ob organiziranem prevozu učencev le-ti vstopajo in izstopajo na postajališču (upoštevajo se
le pisne izjave staršev z datumom in podpisom).
● Hišni red je bil sprejet po postopku, ki je bil predpisan v Zakonu o osnovni šoli. Starši in
učenci so v pisni obliki seznanjeni z določili HIŠNEGA REDA. Ta je na javnem mestu dostopen
vsem učencem in delavcem šole (razredi, oglasne deske na hodnikih, zbornica, spletna stran,
LDN).

