
Informacije za starše ob zaključku šolskega leta 

V šoli poteka timsko delo. Medsebojno sodelovanje učiteljskega zbora. Učitelji so organizirani v aktive 

družboslovja, naravoslovja, športa, svetovalnega dela. Samo z medpredmetnim sodelovanjem lahko 

dosežemo uspeh.  

V šolskem letu 2015/16 ni bilo zakonskih sprememb.  

1. tuj jezik angleščina je v predmetniku od 2. razreda dalje, vsi  učenci 1. razreda, pa se učijo 

angleščine kot neobvezni predmet angleščina. 

2. Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo  v šolskem letu 2015/16 v 4. in 5. razredu, ter 

neobvezni izbirni predmet nemščina v 7. in v 8. razredu.  

Učna snov je predelana v skladu z učnim načrtom. Izpeljani so bili dnevi dejavnosti in 

interdisciplinarni tedni. Organizacija interdisciplinarnih tednov v enem terminu se nam je obrestovala 

pri organizaciji dela, saj so bili učitelji odsotni v istem času.  

Sodelovanje z MO Ljubljana je dobro.  

Sodelovanje s četrtno skupnostjo Bežigrad se je zelo okrepilo. V mesecu septembru smo sodeloval na 

dnevu četrten skupnosti v BS-3. Pred 14 dnevi pa smo imeli športni maraton osnovnih šol četrten 

skupnosti.  Ob sredah sodelujemo z ženami iz naselja BS3- šola za zdravje. Učenci, ki so v jutranjem 

varstvu naredijo nekaj razteznih vaj od 7. 45 do 8. 15.  

Povezali smo se tudi s Pihalno godbo Bežigrad in pripravili lep javni nastop: Učenci, učiteljice in 

pihalna godba.  

Ocenjujemo, da je rekreativni odmor, ki ni v sklopu predmeta šport, ampak izvajamo le odmor na 

prostem dobra odločitev učiteljskega zbora. V naslednejm letu ga bomo drugače poimenovali.   

Nekateri učenci koristijo čitalnico in dnevno sobo v času odmora.  

Mednarodno sodelovanje z OŠ Adamov. Učenci iz Adamovega so bili na 5 dnevnem obisku v Ljubljani. 

Bivali so v dijaškem domu.  

Sodelovanj z učenci iz Egra- Madžarska. Naši učenci so bili na interdisciplinarnem tednu v Egru. Bivali 

so v hotelu in se družili tudi z učenci iz Egra.  

Naši učenci se lahko izkažejo na različnih prireditvah in tekmovanjih.  

- Sodelovanje na kolesarskem dnevu. 

- Sodelovanje na mednarodnih, državnih in mestnih likovnih razstavah.  

- Sodelovanje na različnih prireditvah, ki jih je šola organizirala. 

- Sodelovanje v okviru športnih prireditev 

Sodelovanje s starši je potekalo korektno, preko roditeljskih sestankov, individualnih pogovornih ur. 

Učiteljski zbor ugotavlja, da sta petkov in četrtkov jutranji termin za pogovorne ure dobra odločitev. 

Moč resnice- ne odvisen. si . S sponzorskimi sredstvi smo 1. 10. 2015, organizirali  predstavo za 

učence in starše. Na srečanju so priznani strokovnjaki spregovorili o različnih pasteh, ki prežijo na 



naše otroke/ učence. Učenci so bili nad predstavitvijo zelo navdušeni. Zvečer, pa se je predstavitve 

udeležilo le peščico staršev (20).   

Teden otroka: nekaj ti moram povedati 

Tekmovanje iz nemščine srebrno priznanje 

Tekmovanje iz nemščine: zlato priznanje 

Tekmovanje iz matematike: 5 učencev je doseglo srebrno priznanj.  Učenka devetega razreda, prejme 

posebno priznanje DIAMANTNI KENGURU za osvojena priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični 

kenguru v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja. 

Na državnem tekmovanju iz atletike je bil naš učenec 13  v skoku v višino 

Tekmovanje iz slovenščine.  Mnogi so dosegli bronasta priznanja.  

Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja za 9. razred:  

Predmet  šolsko       samo učenci iz 6, razred  državno razlika 

SLO   53,20  55,54    53,35  -0,15/+2,19 

MAT   51,13  54,08    51,40  -0,27/+2,68 

FIZ   54,07      50,07  +4 

Ravnateljica ugotavlja ob prvi neuradni analizi, da je delal UZ dobro, da so učenci, ki so bili v naši šoli 

od 1. do 9. razreda dosegli zelo lep rezultat. 2,19% nad slovenskim povprečjem pri slovenščini in 

2,68% nad slovenskim povprečjem pri matematiki in fiziki 4% nad slovenskim povprečjem.  

V generaciji devetošolcev pa smo v 7. razredu dobili še 2 učenca iz Bosne in Hercegovine, v 8. 

Razredu eno učenko iz Polzele in v 9. Razredu eno učenko iz ene ljubljanske šole. Ker so pa vsi učenci 

naše šole je rezultat šole po neuradnih podatkih Slo 0,15% Matematika 0,27% pod slovenskim 

povprečjem in 4% fizika nad slovenskim povprečjem. Meni,da je rezultat zadovoljiv.  

Napredovalo je 3o učencev 9. Razreda, ena učenka s statusom učenca iz druge države, pa se je skupaj 

s starši odločila, da bo ponovno obiskovala deveti razred.  

 

 

 

 


