
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU IN USPEHU  
 za šolsko leto 2018/2019 

PŠ SVEČINA 
 

 

 

 

 

 



1. UVOD 

V šolskem letu 2018/2019 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo po predmetniku, učnem 
načrtu in letnih delovnih načrtih učiteljev. Zastavljeni cilji so bili realizirani, realizacija (število 
ur) je bila pri vseh predmetih vseh oddelkov več kot 95%, prav tako smo izvedli vse 
načrtovane dneve dejavnosti in interesne dejavnosti.  

 

2. OSNOVNI PODATKI 

 

V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 25 učencev od 1. do 5. razreda v 3 oddelkih. Dva 
kombinirana oddelka 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda in samostojni 1. razred. V 
dopoldanskem času je bilo organizirano jutranje varstvo, ki se je začelo ob 6.00 uri. Jutranje 
varstvo so obiskovali vsi učenci 1. razreda ter nekaj učencev od 2. do 5. razreda, ki pa so 
jutranje varstvo plačali (8 oz. 4 EUR/mesec). V popoldanskem času je bil en oddelek 
popoldanskega varstva. Popoldansko varstvo je obiskoval 23 učencev. S poukom smo pričeli 
3. 9. 2018 in končali 24. 6. 2019. Pouk se je začel že ob 8. uri, saj smo med 3. in 4. uro dodali 
uro po Projektu RaP – Gibanje. OPB se je končal ob 16.uri. 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta je 100%. V višji razred so tako napredovali vsi učenci šole.  

 

OBSEG POUKA Z OBVEZNOSTJO POSAMEZNIH UČITELJEV  IN STROKOVNIH DELAVCEV PO 
RAZREDIH 
 

razred učiteljica predmet 

1.  

Mihaela Černko - 
razredničarka 

MAT, SLO, ŠPO, SPO, LUM, DOD/DOP  

Katarina Kralj GUM 
Marija Kristan NIP angleščina 

2. in 3.  Marija Kristan - razredničarka MAT,  SLO, TJA, DOD/DOP  
Darija Šildenfeld SPO, ŠPO, LUM 
Katarina Kralj GUM 

4. in 5.  Katarina Kralj - razredničarka MAT, NIT, GUM, RU, DOD/DOP, NIP Tehnika 
Božidara Kavčič SLO, ŠPO, LUM, GOS, DRU 
Nataša Podgoršek TJA  

 



 

OPB Darija Šildenfeld, Katarina Kralj, Mihaela Černko, Marija Kristan 
RaP Mihaela Černko, Božidara Kavčič, Katarina Kralj, Marko Weisenstein. 
Jutranje 
varstvo 

Božidara Kavčič in Katarina Kralj 

Kolesarski  Darija Šildenfeld 
 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 

Dopolnilni in dodatni pouk je bil  organiziran v vseh razredih. Izvajale so ga učiteljice. 
Učencem z učnimi težavami in učencem z IP se je nudila pomoč glede na odločbo.  

 

AKTIVI 

Učitelji so na srečanjih aktiva obravnavali problematiko predmeta oz. predmetnega 
področja, usklajevali merila za ocenjevanje, predlagali različne izboljšave vzgojno– 
izobraževalnega dela učiteljskemu zboru, obravnavali različne pripombe staršev in učencev 
ter opravljali različne strokovne naloge, ki so bile določene z Letnim delovnim načrtom 
(LDN). Učiteljice smo sodelovale v aktivih 1. VIO, v aktivih 4. in 5. razreda ter v aktivih OPB.  

 

3. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

V šol. letu 2018/2019 smo izvedli vse dneve dejavnosti. 

 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 



Skupaj 15 15 15 15 15 

 

RAZSTAVE IN NATEČAJI  

Izdelki naših učencev so celotno šolsko leto krasili naše hodnike in učilnice. Izdelki učencev 
pa niso ostali le v šolskih prostorih, ampak so bili poslani tudi na likovne tečaje po Sloveniji 
in v tujino. Učenci so zanje prejeli tudi priznanja. 

Sodelovanje na natečaju ali tekmovanju: Naravne in druge nesreče – NEURJE / Ministrstvo 
za obrambo RS 
Priznanja: 1  literarno, 1 likovno. 

 
Sodelovanje na natečaju: 12. mednarodni likovni natečaj Po čebelah se zgleduj, OŠ 
Dobravlje 
Priznanja: 1 

 
Sodelovanje na natečaju: Likovno literarni natečaj Voda je svoboda, CZM Domžale 
Priznanja: 2 literarni nagradi , 1  likovno priznanje. 

 
 
TEKMOVANJA 
 
Učenci so sodelovali na različnih tekmovanjih in dosegli odlične rezultate. 
 

Tekmovanja iz logike, ki je bilo septembra 2018,  so se udeležili učenci od 2. do 5. razreda, 6 
učencev je prejelo priznanje.   

Decembra je bilo za učence 4. in 5. razreda Cankarjevega tekmovanja. Učenka 5. razreda je 
prejela priznanje. 

V januarju smo se imeli kulturni dan na temo Prešernovega natečaja, nagrade in priznanja 
so bila podeljena na proslavi ob kulturnem prazniku. 9 učencev je prijelo priznanje za 
likovno delo. Nekateri celo dve. 10 učencev pa za literarno. Prav tako nekateri kar dve.  

Februarja 2019 je poteklo tudi tekmovanje iz Naravoslovne kresničke. 4 učenci so prejeli 
priznanje. 

Matematično tekmovanje Kenguru, ki je vsako leto marca, je za vse učence od 1. do 5. 
razreda. 3 učenci so prejeli priznanje na tekmovanju. 

Meseca aprila je potekalo Cankarjevo tekmovanje za učence 2. in 3. razreda. Vsi učenci, ki 
so tekmovali na tekmovanju so prejeli Cankarjevo priznanje. Posebno pohvalo je prejela ena 
učenka.  



OPZ OŠ Kungota  se je aprila 2019 podal na mednarodno tekmovanje v Požego na Hrvaško. 
Tam je prejel zlato priznanje. OPZ in MPZ sta navdušila tudi na Območnem tekmovanju v 
Šentilju. OPZ  je prav tako prejel zlato z odliko (nad 90 ročk) na Regijskem tekmovanju na 
Gorenjskem.  

Maja je potekalo matematično tekmovanje Računanje je igra za tretješolce. 3 učenci so 
prejeli zlato priznanje. 

Prav tako je bilo meseca maja medšolsko atletsko tekmovanje  v Zg. Kungoti. Naši učenci so 
se odlično odrezali. Usvojili so 5 zlatih, 3 srebrne in 2 bronasti medalji.  
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Na šoli so potekale različne interesne dejavnosti. 

Interesne dejavnosti: Pevski zbor (1.–5. r.) Milena Rataj 

Folklora (1.–5. r.) Urška Hauptman 

Glasbena ustvarjalnica (4. in 5. r.) Mihaela Černko 

Novinarski krožek (1. – 5. r. ) Marija Kristan 

Boks (1. – 5. r. ) g. Pleteršek 

 

V okviru projekta RaP – Razširjenega programa so učenci imeli na voljo naslednje gibalne 
aktivnosti: Hoja s palicami, Sprostitev v gozdu, Igrarije, Gibanje v naravi, Igrajmo se skupaj, 

Elementarne igre, Sprostitvene minutke, Športne in male moštvene igre z akrobatiko, 
Naravne oblike gibanja in elementarne igre.  

 

PRIREDITVE IN OBELEŽITVE POMEMBNIH DATUMOV 
 

Septembra smo sprejeli 5 prvošolcev, ki so bili samostojni razred na šoli. Na delovno soboto 
so nas s požarno vajo presenetili gasilci PGD Zg. Kungota. Bilo je zelo zanimivo in poučno. 
 
V tednu otroka, v oktobru, ni bilo domačih nalog, bilo pa je veliko drugih zanimivih 
aktivnosti. Pekli smo jabolka, imeli športni dan, ustvarjali s kredami ter si v šoli pričarali kino. 
Tretješolci so se oktobra odpravili v CŠOD Burja, kjer so imeli plavalno šolo. 

Spomnili smo se dneva reformacije in se prelevili v pisatelje pravljic. Pod peresni šolarjev je 
nastalo nekaj imenitnih pravljic. 



S kulturnim programom na bazarju smo stopili v praznični čas. Z učenci smo pripravili 
različne izdelke, za katere smo izbirali prostovoljne prispevke. Prav tako smo s kulturnim 
programom in stojnico sodelovali na Veselem decembru v Zg. Kungoti. S prostovoljnimi 
prispevki smo nabavili instrumente za glasbeno ustvarjalnico in glasbeni pouk. 

Decembra je bila na Radiju Slov. Gorice polurna radijska oddaja Iz osnovnošolskih klopi. V 
njej so novinarji šole predstavili Svečino, šolo ter življenje na njej V vaški dvorani so si 
učenci ogledali predstavo. Prav tako jih je obdaril Božiček. Darila oz. igre je kupil Šolski sklad 
PŠ Svečina. Dan pred prazniki smo ob dnevu samostojnosti in enotnosti pripravili prireditev 
s kulturnim programom.  

V januarju smo se imeli kulturni dan na temo Prešernovega natečaja, nagrade in priznanja 
so bila podeljena na proslavi ob kulturnem prazniku.  Petošolci so se istega meseca odpravili 
v zimsko šolo v naravi v CŠOD Vojsko. 

Novinarji so meseca marca pripravili teden prijateljstva, ki se je zaradi navdušenja podaljšal 
še za en teden. Na pustni torek pa smo se odpeljali v Zg. Kungoto, kjer smo imeli povorko, 
zabavo ter srečali kurente. Srečanje smo imele vse tri šole. Konec istega meseca smo skupaj 
z vrtcem Enota Svečina imeli prireditev z naslovom Svečina ima talent, kjer so učenci pod 
vodstvom učiteljic pokazali svoje talente. 

Meseca aprila so nas obiskali bodoči šolarji. Teh je 5. spoznali so svojo učiteljico, učilnico, 
nove prijatelje … 

Učiteljice smo že v začetku šolskega leta povabile učence k branju knjig. Za učenci, ki so do 
meseca maja pripovedovali 8 knjig, smo pripravile bralno noč. Učenci, ki so se je udeležili, so 
bili navdušeni in komaj čakajo bralne noči v naslednjem šolskem letu. 

Za zaključno ekskurzijo smo se odpravili v Rogatec in Rogaško Slatino. Ogledali smo si Dvorec 
Strmol in v njem imeli delavnice. Nato pa smo se odpeljali še v Rog. Slatino, kjer smo lahko 
poskusili različne mineralne vode, se igrali v mestnem parku in si privoščili sladoled.  

 

Zadnji šolski dan, ponedeljek, smo imeli podelitev spričeval, priznanj, pohval, ki so si jih 
učenci prislužili med šolskim letom. Prav tako smo imeli svečano otvoritev igral na šolskem 
igrišču. Igrala so namenjena vrtčevskim otrokom. Sredstva za igrala so v večini zbrali sami 
starši otrok, nekaj pa je zraven primaknila še občina. Na koncu pouka smo imeli krajšo 
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prav tako so se proslavili petošolci.  

 

PROJEKTI 

V tem šolskem letu so se izvajali naslednje projekte: 
- Bralni klub 4. in 5. r. (po programu knjižničarke), 



- Bralni nahrbtnik 1.–3. r. (po programu knjižničarke), 
- Kulturna šola, 
- Shema šolskega sadja, 
- Policist Leon (pridružili se bomo projektu matične šole), 
- Angleška bralna značka,  
- Prežihova bralna značka (po programu knjižničarke), 
- Vseživljenjsko učenje, 
- Kulturni abonma, 
- Lutke, 
-Razširjen program RaP – Gibanje. 
 

4. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V OBSEGU 
RAZŠIRJENEGA  PROGRAMA 

 
 

Učenci so se udeležili dejavnosti, ki so bile organizirane v obsegu razširjenega programa: 
 
• kolesarski tečaj za petošolce;  
• plavalni tečaj za prvošolce (Športni park Ruše);  
• zimska šola v naravi za učence petega razreda (CŠOD Vojsko nad Idrijo);  
• poletna šola v naravi za tretješolce (CŠOD Burja);  
• kulturni abonma, ki je vseboval ogled 3 predstav. 
 

 
5. OPRAVLJENA DELA IN NABAVE 

 
Posodobitev: Knjižničarka Mateja Vdovič je vse knjige šolske knjižnice vnesla v knjižnično 
bazo Cobbis. Tako lahko sedaj preko te strani učenci ali starši preverite, če je knjiga v 
knjižnici na voljo oz. je izposojena. Tako imamo sedaj moderno urejeno ter vabljivo 
knjižnico.  

Pridobitve: 

Meseca septembra smo pridobili nova kompleta računalnikov, ki ju sedaj uporabljamo pri 
pouku. Konec meseca septembra smo dobili novo pohištvo za garderobo, tako je sedaj 
šolska garderoba na novo prepleskana z novim pohištvom. 

Konec meseca novembra so delavci režijskega obrata Občine Kungota na novo prepleskali 
vsa zunanja igrala, popravili dotrajana in montirali 2 novi gugalnici. Prav tako so začeli 
postavljati novo ograjo za šolo. Na košarkaškem igrišču imamo novi košarkaški tabli in koša. 
Prav tako smo dobili nova prenosljiva gola za rokomet oz. mali nogomet.  

S pomočjo prostovoljnih prispevkov, ki so bili nakazani na račun Šolskega sklada PŠ Svečina 
smo nabavili nekaj glasbil za pouk, igrač in družabnih iger. 



V tem šolskem letu je začel voziti tudi šolski kombi, ki vozi učence, ki so doma v Slatini, 
Špičniku ter na tej na poti.  

6. POVEZOVANJE ŠOLE S SVETOVALNO IN Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO 

 

Sodelovali smo z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor (osebni zdravniki in 
zobozdravniki otrok) ter Zobno preventivo (tekmovanje za lepe in čiste zobe, pregledi 
čistoče zobovja in predavanja za učence).  

Učence seznanjamo z zdravim načinom življenja, pri pouku in dejavnostih skušamo vpletati v 
proces pouka čim več športnih aktivnosti. Skrbimo za zdravo prehrano, sadne malice, pitje 
vode ter ekološko ozaveščamo otroke glede zbiranja papirja in sortiranja odpadkov.      

7. SODELOVANJE S ŠOLAMI IN STARŠI 

 

Sodelovali smo z delavci centralne šole in Podružnice Sp. Kungota, prav tako z vrtec pri OŠ 
Kungota. S starši smo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in preko Sveta 
staršev, z organizacijami v kraju. Pedagoški delavci smo se udeleževali strokovnih aktivov, 
študijskih skupin in drugih strokovnih izobraževanj. Za starše smo izvedli tri skupne 
roditeljske sestanke in dva roditeljska sestanka na temo šole v naravi za učence 5. razreda in 
3. razreda. V februarja je bilo v sklopu rod. sestanka organizirano predavanje za starše. Po 
urniku smo izvajali mesečne pogovorne ure. Svet staršev se je sestajal in bil seznanjen z 
dejavnostmi šole, predstavniki so podajali pobude in predloge. Prav tako se je večkrat letno 
sestal odbora Šolskega sklada. Sodelovali smo s Turističnim društvom Svečina, vaščani, PGD 
Zg. Kungota, g. Mačkom (župnikom). 
 

 

 

Svečina, 10. 9.  2019                  Zapisala vodja  
PŠ Svečina 

mag. Marija Kristan 
 


