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KRATKO POROČILO O DELU V DRUGEM OCENJEVALNEM OBDOBJU DO 5. 6. 2017 

Natančno poročilo o delu za šolsko  leto 2017/18 bo podano na septembrskem svetu staršev, po obravnavi 
na učiteljskem zboru.  

Izpeljani so bili vso planirani dnevi dejavnosti in dnevi dejavnosti v okviru šol v naravi.  

Učni program je predelan v skladu  z UN in letnega delovnega načrta učitelja do 5. 6. 2017. 

Izpeljanih je bilo 8 planinskih izletov. 9. planinski izlet bo dvodnevni za učence od 5. do 9. razreda. 

Zaključili smo z zbiranjem plastičnih zamaškov in odpadlega papirja. Učenci so zbrali 3860 kg papirja in  rešili 
52 manjših dreves.  

Aktivno delajo učenci prostovoljci. Vrstnikom pomagajo pri učenju.  

V šoli smo organizirali dve večji  tekmovanji  in sicer: državno tekmovanje iz kemije in regijsko tekmovanje iz 
geografije.  

Na tekmovanjih iz znanja so učenci dosegli  lepe rezultate. Osvojili so 1 zlato priznanje iz znanja in 6 zlatih 
priznanj na tekmovanju logična pošast in matemček,  25 srebrnih priznanj in 309 bronastih priznanj. (v 
navajanju številk smo izpustili tekmovanje iz logične pošasti in matemčka, ki nista uradni tekmovanji, 
potrjeni s strani MIZŠ).  

Diamantni kenguru sta prejela 2 učenca; vseh devet let sta dosegala najmanj bronasto priznanja iz 
matematike.  

Učenci so brali v slovenščini, nemščini in angleščini in si pridobili bralne značke.  

Od 483 učencev je pridobilo slovensko bralno značko 336 učencev in 11 učencev si je pridobili naziv zlati 
bralec, kar pomeni, da so prebrali vse knjige od 1. Do 9. Razreda, ki so bile priporočene za bralno značko.   

Sodelovali smo na različnih likovnih in literarnih natečajih: Mlada Vilenica, učenka dosegla 1. Mesto v okviru 
3. triade. 

Sodelovanje na festivalu  Otroških gledaliških sanj.  

4 bronasta priznanja na likovnem natečaju » Likovni svet otrok Šoštanj« 

Tudi na športnem področju so učenci dosegli lepe rezultate.   

ŠPORTNO PODROČJE 
          1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 6. MESTO 7. MESTO 8. MESTO 

Jesenski atletski pokal   2 1 1       1  

Jesenski kros   1           11 

Dvoranska atletika   1   2 3       

Spomladanski atletski pokal 3 3 4 2         

Spomladanski kros           1 1   

Odbojka starejše deklice             v prvi ligi   

Odbojka mlajše deklice v drugi ligi               

Mini odbojka       1         

Judo državno tekmovanje     1           

  
25 učencev je nagrajenih z nagradnim izletom, ker so doprinesli k ugledu šole.  
 
Neuradni rezultati  NPZ za 9. Razred, pred poizvedbami 
Slovenščina: 3, 96 nad slovenskim povprečjem 
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Matematika: 0, 03 pod slovenskim povprečjem 
Biologija: 0,03 nad slovenskim povprečjem.  
Trenutno se ne izkazuje najboljši rezultat v devetem razredu.  
 
Rezultati  NPZ za 6. razred bodo znani v torek, 6. 6. 2017.  
 
Sodelujemo s četrtno skupnostjo:  

- čiščenje okolice je zaradi slabega vremena odpadlo, 
- športne igre v maju, 
- tečaj oživljanja z defibrilatorjem (malo udeležencev), 
- sredina telovadba zjutraj  društvom Zdravo življenje, ... 

 
Organizirali smo predavanje za starše Varna raba interneta. Obisk staršev je bil izredno majhen. Obisk 
staršev je zelo slab tudi na roditeljskih sestankih. Zadnji roditeljski sestanek je obiskalo: 

Oddelek Število učencev Udeležba na RS            Udeležba v % 

1.a 21 19 90,47619048 

1.b 20 17 85 

1.c 21 15 71,42857143 

2.a 21 13 61,9047619 

2.b 20 18 90 

2.c 21 16 76,19047619 

3.a 25 13 52 

3.b 25 21 84 

3.c 24 13 54,16666667 

4.a 21 16 76,19047619 

4.b 21 16 76,19047619 

4.c 21 19 90,47619048 

5.a 26 14 53,84615385 

5.b 28 18 64,28571429 

6.a 21 10 47,61904762 

6.b 20 10 50 

7.a 19 10 52,63157895 

7.b 21 10 47,61904762 

8.a 20 12 60 

8.b 24 17 70,83333333 

9.a 21 18 85,71428571 

9.b 20 11 55 

 

Zaključen je vpis v 1. razred. Vpisanih imamo 80 učencev.  
 
Sodelujemo s Pedagoško fakulteto, Fakulteto za šport in s Filozofsko fakulteto.  
 
Izbrani smo v projekt VEČJEZIČNOST, ki ga bomo začeli izvajati že v naslednjem šolskem letu. V projekt je 
vključeno tudi učenje latinščine, kar je bila pobuda staršev 6. Razreda. Že v tekočem šolskem letu izvajamo 
krožek latinščine, v katerega je vključenih 13 učencev.  
 
Kako kaže s prenovo telovadnice? 
Po zagotovilih župana, ki si je našo telovadnico ogledal v četrtek, 1. 6. 2017 se bodo izdelali projekti za 
zrušitev in postavitev nove telovadnice in dograditev prostora za 3 učilnice.  
Prvi šolski dan bo v  petek, 1. 9. 2017 
 
 
Pripravila: Irena Kodrič, ravnateljica 
 


