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1. LETNO DELOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE ŠEMPETER PRI GORICI 

za šolsko leto 2020/21 
 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

ODDELKI, RAZREDNIŠTVO IN ŠTEVILO UČENCEV na dan 31. 8. 2021 
 
MATIČNA ŠOLA V ŠEMPETRU 

1. a 22 KatarinaTischer Gregorič 

1. b 24 Mirjam Volk 

2. a 25 Alenka Vodopivec 

2. b 26 Jasna Telarević   

3. a 21 Nina Lisjak 

3. b 21 Vesna Ferizović 

4. a 23 Lucija Gregorič 

4. b 22 Anica Erjavec 

5. a 22 Nataša Sterniša 

5. b 25 Maja Strgar 

6. a 21 Patricija Jug 

6. b 20 Alenka Uršič 

6. c 21 Vesna Levpušček 

6. č 20 Klavdija Brecelj 

7. a 20 Jani Klančič 

7. b 22 Alenka Faganelj 

7. c 21 Nina Bednarik 

7. č 23 Nives Adamič 

8. a 22 Monika Bagon 

8. b 20 Tadeja Karl 

8. c 20 Tanja Erzetič 

8. č 21 Nina Makuc 

9. a 24 Tjaša Gorjup  

9. b 24 Karmen Debenjak 

9. c 23 Jože Petrovčič 

skupaj 553  

 
 
 
 



PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA 

1. Vrtojba 25 Danica Brajnik 

2. Vrtojba 22 Polonca Keše 

3. Vrtojba 20 Tatjana Marvin 

4. Vrtojba 23 Janja Prinčič 

5. Vrtojba 24 Suzana Koncut 

skupaj 114  

 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA VOGRSKO 

1. Vogrsko 6 Nadja Pahor Bizjak 
kombiniran oddelek 

2. Vogrsko 14 Nadja Pahor Bizjak 

3. Vogrsko 9 Aleksandra Lisjak 
kombiniran oddelek 

4. Vogrsko 9 Aleksandra Lisjak 

5. Vogrsko 9 Rut Jarc  

skupaj 47   

 
 
ODDELEK ŠOLE NA PEDIATRIČNEM ODDELKU  
Zaposleni Andreja Krumberger in Karmen Žigon (do 8. 1. 2021). 
 
  



ZAPOSLENI 
 

STROKOVNI DELAVCI 

VODSTVO ŠOLE 
mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj  od 1. 
9. do 15. 10. 2020 
Rosana Pahor, ravnateljica od 16.10. do 31. 8. 
2021 
Nataša Nanut Brovč, pomočnica ravnatelja 
Aleša Velikonja, pomočnica ravnatelja 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Nataša Skrt Leban, psihologinja 
Tina Brecelj, pedagoginja  od 1. 12. 2020 
Eda Jakončič, pedagoginja 

 
 UČITELJI PREDMETNEGA POUKA 

Slovenščina Nina Bednarik, Tatjana Harej, Tadeja Karl, Majda Rusjan 

Matematika Klavdija Brecelj, Karmen Debenjak, Anton Perat, Aleša 
Velikonja 

Angleščina Nina Drstvenšek, Tanja Erzetič, Patricija Jug, Urška Lukan 

Zgodovina Bagon Monika 

Geografija Adamič Nives 

Državljanska vzgoja in etika Kristina Stopar Jenišek 

Fizika Boris Kožlin, Alenka Uršič 

Kemija Tjaša Mrak 

Biologija Ava Blazetič 

Naravoslovje Ava Blazetič, Petra Sovdat 

Gospodinjstvo Vesna Levpušček, Petra Sovdat 

Tehnika in tehnologija Vesna Levpušček, Alenka Uršič 

Likovna umetnost Tjaša Gorjup 

Glasbena umetnost Jani Klančič 

Šport Alenka Faganelj, Nina Makuc, Jože Petrovčič 

 
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA 

1. razred Danica Brajnik, Katarina Tischer Gregorič, Nadja Pahor Bizjak, 
Mirjam Volk 

Druga strokovna delavka  
1. razred 

Sara Ambrožič, Karmen Grosar, Helena Hvala Prah, Tina 
Tomažinčič, 

2. razred Polonca Keše, Nadja Pahor Bizjak, Jasna Telarević, Alenka 
Vodopivec 

3. razred Vesna Ferizović, Aleksandra Lisjak, Nina Lisjak, Tatjana Marvin,  

4. razred Anica Erjavec, Lucija Gregorič, Aleksandra Lisjak, Janja Prinčič 

5. razred Rut Jarc, Suzana Koncut, Maja Strgar, Nataša Sterniša 

Angleščina  Urška Lukan, Vanja Velišček 

Podaljšano bivanje Tanja Bavčar, Miroslava Fon, Sonja Kodelja, Ana Kure Baša,  
Neda Mikuž, Irma Merljak, Marina Pintar, Tina Posedel, 
Andrejka Rijavec,Darja Rijavec, Matic Šen, Lara Tavčar, Monika 
Vižintin, Tatjana Vogrič, 
Špela Ohojak do 16. 11. 2021 
Plesničar Ksaverija do 15. 10. 2021  
Primož Hvala Kamenšček od 16. 10. 2021  (bolniška odsotnost 
od 16. 10. 2020 do 31. 8. 2021) 

Bolnišnični oddelek Andreja Krumberger, Karmen Žigon do  8. 1. 2021, 
Matejka Harej od  



 
 
 
DRUGI STROKOVNI DELAVCI 

Organizatorka prehrane Mojca Belingar 

Knjižničarka Nidžara Žnidarčič, Lara Tavčar 

računalničar Boris Kožlin, Kris Brezavšček 

Spremljevalka učenca Kristina Ferjančič 

 
 
 
IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM 

Tamara GODEC (CIRIUS Vipava) 
Iris KODRIČ (Center za korekcijo sluha Portorož) 
Franica KOGLOT (upokojena učiteljica) 
Janja KOZOROG (Cirius Vipava) 
Ladinik VIKICA (OŠ Kozara) 
Kristina LISJAK SIMČIČ (OŠ Kozara) 
Irena MARINIČ (Oš Kozara) 
Margerita PERIŠIČ (OŠ Kozara) 
Klementina PLESNIČAR ŠTRANCAR (Oš Kozara) 
Dolores RIJAVEC STROSAR (OŠ Kozara) 
Elizabeta ŠAPLA   (Cirius Vipava) 

 

ADMINISTRATIVNO OSEBJE 
 

Poslovna sekretarka 
Ivana ZAJC do 15. 10. 2020 
Vesna TERČIČ od   18. 1. 2021 
 
Računovodstvo 
Polonca ČERNIGOJ 
Urška FERFOLJA 
Klavdija ŠTOKELJ TROBEC 
Urška VELIŠČEK 

 

TEHNIČNO OSEBJE 
 

KUHINJA 
 

VZDRŽEVALCI ČISTILKE 
 

Tatjana ARČON 
Karmen BAJT 
Silva ČEBRON 
Darja FURLAN 
Samira KALAKOVIĆ 
Jernej LIČEN 
Nives MERLJAK 
Zlatko MARKIČ 
Mirela MEHMEDOVIĆ 
Teja PAHOR od 1. 3. 2021 
Ditka VOGRIČ od 8. 3. 2021 

Tadej DEVETAK 
Bogdan GREGORIČ 
Danijel MREVLJE 
Marko PETEJAN 

Matejka COLJA 
Lidija FERJANČIČ 
Milena FORNAZARIČ 
Samira KALAKOVIĆ 
Sebira KALAKOVIĆ 
Miranda KRASNIQI 
Iris LAPANJE 
Iva LULIK 
Iris PAGON 
 



ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
 

POUK 
Pouk se je začel v torek, 1. septembra 2020 in zaključil v četrtek, 24. junija 2021 , za učence od 2. do 8. 
razreda oz. v torek, 15. junija 2021, za učence 9. razreda. 
 
Zaradi epidemije COVID-19 je bilo letošnje leto posebno. 

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer so se najprej jesenske počitnice podaljšale do 8. 11. 
2020.  
Od 9. 11. 2020  pouk za vse učence potekal na daljavo. Učenci 1. triade so se v šolo vrnili 9. 2 
2021, ostali učenci pa 15. 2. 2021. 
Zaradi omejevanja širjenja epidemije se je šolanje ponovno preselilo na splet od 1. do 9. aprila 
2021. 
Po vrnitvi v šolo je pouk potekal v mehurčkih, učenci različnih oddelkov se niso mešali med 
seboj.  Takšnim razmeram smo morali prilagoditi tudi izvajanje pouka. V 8. in 9. razredu pouk 
matematike, slovenščine in angleščine ni potekal v manjših učnih skupinah, temveč v celotnih 
oddelkih. Pouk izbirnih predmetov in dopolnilni pouk pa smo v večini še vedno izvajali na 
daljavo, da se učenci niso mešali med seboj. 
 
 
REALIZACIJA POUKA 2020/21 
 

Obvezni program (obvezni predmeti in dnevi dejavnosti) 96,86 % 

Realizacija obveznih izbirnih predmetov 98,48 % 

Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 96,17 % 

Dopolnilni in dodatni pouk 100,19 % 

 
 

 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Likovno snovanje 2 Tjaša Gorjup 

Likovno snovanje 3 Tjaša Gorjup 

Etična raziskovanja Kristina Stopar Jenišek 

Italijanščina 1  Kristina Stopar Jenišek 

Italijanščina 2 Kristina Stopar Jenišek 

Italijanščina 3 Kristina Stopar Jenišek 

Francoščina 1 Tanja Erzetič 

Nemščina 1 Nina Drstvenšek 

Slovenski znakovni jezik 1 Barbara Romih 

Slovenski znakovni jezik 2 Barbara Romih 

Šport za zdravje  Alenka Faganelj 

Šport za sprostitev  Alenka Faganelj 

Izbrani šport - nogomet Jože Petrovčič 

Urejanje besedil Boris Kožlin 

Multimedija Boris Kožlin 



Glasbeni projekt Jani Klančič 

Sodobna priprava hrane  Petra Sovdat 

Načini prehranjevanja Petra Sovdat 

Obdelava gradiv – les Alenka Uršič 

Poskusi v kemiji - Tjaša Mrak 

Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

Matic Šen 

Radio Nina Bednarik 

Raziskovanje organizmov v domačem 
okolju 

Petra Sovdat 

Realizacija  Izbirni predmeti 98,48 % 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

Šempeter 

predmet Izvajalec 

Angleščina 1. r  Šempeter Vanja Velišček 

Računalništvo Šempeter  Anton Perat 

Tehnika Šempeter  Vesna Levpušček 

Umetnost Šempeter Tjaša Gorjup 

Šport Šempeter  Nina Makuc 

Italijanščina Šempeter  Kristina Stopar Jenišek 

Realizacija pouka NIP 95,92 % 

 
 
Vrtojba 
 

predmet Izvajalec 

Angleščina 1. r Vrtojba Vanja Velišček 

Šport Vrtojba Nina Makuc 

Italijanščina Šempeter  Kristina Stopar Jenišek 

Italijanščina Vrtojba Kristina Stopar Jenišek 

Realizacija pouka NIP 96,43 % 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE 
Zaradi pouka na daljavo in omejitev, ki so veljale po povratku v šolo, se je vsebina dni dejavnosti 
spremenila pri vseh razredih. Učitelji so se potrudili in poiskali nadomestne vsebine, tako da 
smo večino programa vseeno  realizirali.   
 



DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Učiteljice od 1. do 5. razreda so vsebino dopolnilnega  in dodatnega pouka prilagajale trenutnim 
potrebam oddelka oz. učencev. 
 
Od 6. do 9. razreda pa smo izvajali: 
6. razred dopolnilni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, 
  dodatni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike 
7. razred dopolnilni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike 

dodatni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, 
8. razred dopolnilni pouk iz  matematike, angleščine, fizike, kemije,  
  dodatni pouk iz matematike, angleščine biologije, kemije, fizike 
9. razred dopolnilni pouk iz matematike, angleščine, fizike, kemije 
  dodatni pouk iz matematike, angleščine, fizike, kemije, biologije  
    
Del dopolnilnega in dodatnega pouka se je izvajal kot individualna in skupinska učna pomoč. 
Zaradi raznolikih urnikov in različnih dejavnosti učencev je izvajanje zelo otežkočeno, nemalokrat se 
zgodi, da (predvsem) k dopolnilnemu pouku ni nobenega učenca.   
 
 

JUTRANJE VARSTVO 
Jutranje varstvo je organizirano za učence od prvega do petega razreda. Na podružničnih šolah 
so učenci združeni v en skupini, na matični šoli pa smo imeli skupino 1. in 2. razreda ter skupino 
učencev od 3. do 5. razreda. 
Po vrnitvi v šolo smo zaradi zmanjševanja stikov dejavnost organizirali tako, da so učenci ob 
prihodu  odhajali kar v svojo matično učilnico, učitelji pa so dežurali na hodniku pred učilnicami. 
 

PODALJŠANO BIVANJE 
V letošnjem letu smo imeli na matični šoli v Šempetru v začetku šolskega leta 8 oddelkov 
podaljšanega bivanja, na podružnični šoli v Vrtojbi 4 oddelke in na podružnični šoli na Vogrskem 
2. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 in preprečevanja širjenja okužb je bilo delo v 
podaljšanem bivanju prilagojeno – pri poteku dela, prostočasnih in učnih dejavnostih smo 
upoštevali navodila NIJZ, MIZŠ in vodstva šole za preprečevanje širjenja okužb. Posebnost 
šolskega leta je bilo tudi obdobje zaprtja šol oz. šolanja na daljavo.   
Skupine so bile oblikovane glede na normative. Delo je potekalo po načrtovanem in 
zastavljenem programu. Ob vrnitvi učencev v šolo so bili med učenci 4. in 5. razreda v 
podaljšano bivanje vključeni le tisti učenci, ki so varstvo nujno potrebovali. Na matični šoli v 
Šempetru smo imeli tako ob vrnitvi učencev šolo 7. skupin.  
V času šolanja na daljavo smo učiteljice podaljšanega bivanja v dogovoru z razrednimi učitelji in 
starši učencem nudile individualno in skupinsko učno pomoč. Z učenci smo se dnevno srečevali 
po ZOOMu oz. drugih spletnih orodjih. Učencem smo pomagali pri učenju, organizaciji šolskega 
dela, motivaciji za šolsko delo, pregledovali smo domače naloge, učencem smo snov po potrebi 
ponovno razložili. Na srečanjih smo se tudi pogovarjali, igrali socialne igre, učenci so poročali, 
kaj počnejo v prostem času ter kako jim gre šolsko delo na daljavo. Nekateri so izpostavili tudi 
stiske in skrbi, skupaj smo nato skušali poiskati dobre strani izzivov, ki jih prinaša šola na daljavo 
in epidemija. Izvedli smo tudi skupinsko novoletno praznovanje na daljavo.  
 
Ob vrnitvi v šolo je delo v PB potekalo v skladu z navodilih NIJZ in MIZŠ za preprečevanje širjenja 
epidemije. Ko smo se skupaj zadrževali v zaprtih prostorih, smo nosili maske, učitelji smo veliko 



pozornosti posvečali rednemu zračenju prostorov, razkuževanju in umivanju rok, razkuževanju 
površin in športnih rekvizitov. Čim več časa smo skušali preživeti na prostem. Športne površine 
smo med seboj razporedili tako, da so imeli učenci dovolj prostora za igro in gibanje, hkrati pa 
se zaradi epidemije učenci različnih oddelkov med seboj niso mešali.   
 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2020/21 je bilo izvajanje interesnih dejavnosti zaradi dolgega šolanja na daljavo ter 
nujnosti vzdrževanja mehurčkov ob prihodu v šolo zelo omejeno. 
 

Bralna značka iz slovenščine 1. – 9. razred razredne učiteljice in učiteljice 
slovenščine 

Bralna značka angleščina 3. – 9. razred učiteljice angleščine 
Bralna značka italijanščina 7. – 9. razred Kristina Stopar Jenišek 
Bralna značka nemščina 9. razred Nina Drstvenšek 
Knjižničarske urice 1. – 5. razred Nidžara Žnidarčič 
Mladinski pevski zbor 6. – 9. razred Jani Klančič 
Debatni klub 7. – 9. razred Kristina Stopar Jenišek 
Interesna dejavnost z likovnega 
področja 

6. – 9. razred Tjaša Gorjup 

Interesna dejavnost s področja tehnike 6. – 9. razred Vesna Levpušček 
Mladi vrtnarji 6. – 9. razred Alenka Uršič 
Vrtnarski krožek 1 . – 5. razred Sonja Kodelja 
Zgodovinski krožek 6. – 9. razred Monika Bagon 
Novinarski krožek – šolski radio 1. – 9. razred Tadeja Karl 
Priprava na tekmovanje iz italijanščine 9. razred Kristina Stopar Jeniešk 
Kolesarski krožek 5. razred razredničarke 5. razreda 
Otroški pevski zbor Vrtojba šola Vrtojba Tatjana Marvin 
Vrtnarski krožek šola Vrtojba Sonja Kodelja 
Knjižničarske  urice šola Vrtojba 

šola Vogrsko 
Lara Tavčar 

Otroški pevski zbor šola Vogrsko Helena Hvala Prah 
Eko vrtnarski krožek šola Vogrsko Nadja Pahor Bizjak 

 
 

POSEBNE OBLIKE IZVAJANJA 
 

PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 3. RAZREDA 
Vogrsko 15 – 17, Šempeter in Vrtojba 21-25 
Plavalni tečaj smo izpeljali v notranjem bazenu v Ajdovščini od 23. do 27. septembra 2019. Učenci so bili 
razdeljeni v dve skupini, saj smo plavanje organizirali v dveh terminih.  Prvi termin je bil  od 8.00 do 
11.30,  drugi pa od 12.00 do 15.30. Skupini sta se v terminih dnevno menjali.  Skupaj so bazen obiskovali 
učenci matične šole ter učenci obeh podružničnih šol. Kot že vrsto let je za izpeljavo tečaja poskrbel Uroš 
Medvedec s svojimi učitelji plavanja. 
 
TRIDNEVNI TABOR V TRENTI 
V okviru izbirnih predmetov varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in raziskovanje organizmov v 
domačem okolju, smo v začetku meseca oktobra in sicer od četrtka 1. 10. 2020 pa do sobote 3. 10. 2020 
odšli na terenski tabor z učenci, ki so v tem letu obiskovali izbirna predmeta. 



Vodji samega programa sva bila Petra Sovdat in Matic Šen kot spremljevalci pa so bili poleg Tjaša Gorjup, 
tedanji ravnatelj g. Primož Kamenšček Hvala ter kuhar in hišnik. 
 
Na poti v Trento smo se prvi dan najprej ustavili na  Mostu na Soči, kjer smo se v tamkajšnji cerkvi ogledali 
freske Toneta Kralja pod vodstvom tamkajšnjega župnika in Tjaše Gorjup. Pot smo nadaljevali do 
Tolmina, kjer smo se sprehodili skozi Sotočje Tolmin do Ribogojnice Faraonika, kjer so nam podrobneje 
predstavili ribogojnico. V Kobaridu smo obiskali mlekarno Planika, kjer smo si ogledali muzej sirarstva, v  
Bovcu pasmo obiskali še kmetijo Bogata, ki je v lasti mlekarne Planika. Popeljali so nas skozi hlev, razložili 
postopke molže. Preizkusili smo se v izdelavi masla. Naša zadnja postaja pa je bila Trenta, kjer smo se 
namestili v domu Triglavska Roža . Zvečer nas je obiskala tamkajšnja Civilna zaščita in nam prikazala 
reševalno vajo. V tem so se tudi učenci preizkusili. Sledila je priprava večerje in večerni sprehod. 
V petek 2. 10. 2020 smo si samostojno pripravili zajtrk iz sestavin, s katerimi nas je založila Mlekarna 
Planika. V dopoldanskem času smo postavljali bivake, načrtovani obisk Botaničnega vrta Juliana pa je 
zaradi slabega vremena odpadel. Obiskale so nas  predstavnice le-tega in pripravile spoznavanje z 
rastlinstvom alpskega sveta. Sledila je priprava kosila in popoldanski program z obiskom muzeja TNP, 
kjer smo imeli predavanje, peko kruha in domačega štrudlja. Učenci so se v 2 skupinah izmenjevali in 
spoznali živalstvo alpskega sveta ter urili gospodinjske spretnosti. Dan smo zaključili s pripravo večerje 
in pohodom proti Zadnjici. 
V soboto 3. 10. 2020 smo dan pričeli s pospravljanjem sobe in pripravo zajtrka. Sledilo je pospravljanje 
okolice doma in odhod do cerkvice v Trenti, ki je opremljena s freskami Toneta Kralja in se proti domu 
vrnili po Soški poti in si ogledali tamkajšnje rastlinstvo in živalstvo. Sledil je ogled muzeja TNP (iz vidika 
geografije, rastlinstva, živalstva, narodnih običajev) in nakup spominkov. Pojedli smo še kosilo, vse svoje 
stvari naložili na avtobus in ob deževnem dnevu odšli še na ogled žage ter cerkve v Soči s poslikavami 
Toneta Kralja. 
 
 
Vse druge načrtovane šole v naravi nismo izpeljali: 
Šola v naravi za učence 4. razreda na Debelem Rtiču preložena na oktober 2021; 
Šola v naravi za učence 5. razreda na Debelem Rtiču prenešena iz šolskega leta 2019/20 odpovedana; 
Šola v naravi za učence 6. razreda na Krvavcu preložena na januar 2022; 
Šola v naravi za učence 7. razreda v Veržeju odpovedana; 
Šola v naravi za učence 8. razreda v Veržeju prenesena iz šolskega leta 201)/20 odpovedana; 
Šola v naravi za učenca 9. razreda odpovedana. 
 
 
 
 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Tudi letošnje poročilo o delu z nadarjenimi učenci bom pričela z mislijo pesnika Radivoja Pahorja, ki je 
zapisal: »… Med potmi tudi sam iščem pot.« 
V tem šolskem letu, ko je poučevanje potekalo pretežno na daljavo ali v mehurčkih, v prisotnosti razkužil, 
mask, drugačnih urnikov…, smo vsi iskali nove poti poučevanja, dela, sodelovanja, tudi dela z 
nadarjenimi učenci. 
Delo z učenci, ki dosegajo višje standarde znanja pri večini predmetov ali izstopajo na posameznem 
področju, je potekalo v okviru pouka v šoli ali na daljavo v obliki diferenciacije, individualizacije oz. v 
okviru programa, ki so si ga zastavili učitelji po razredih oz. pri posameznih predmetih.  Učenci so pri 
pouku predstavljali teme in področja, ki jih zanimajo. Učitelji so učence povabili k dodatnemu pouku, k 
pripravam na tekmovanja, k interesnim dejavnostim, k udeležbi na natečajih, prireditvah, projektih, 
debatnih turnirjih in tekmovanjih z različnih področij. Nekaj učencev se je postavilo v vlogo predavatelja 
in predstavilo določeno temo svojim sošolcem in učitelju.  



Svoje znanje tujih jezikov so uporabili pri oblikovanju prispevkov v angleškem, nemškem in italijanskem 
jeziku, branju knjig za slovensko angleško in italijansko bralno značko…  
Svoja močna področja so učenci lahko krepili tudi pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih. S 
pomočjo učitelja glasbe so posneli novoletno voščilnico. Posebej glasbeno nadarjeni učenci so imeli 
možnost izkazati pevske talente in glasbeno nadarjenost, 
Učenci so lahko izkazali tudi svoje sposobnosti vodenja in organizacije. Na šolskem parlamentu so se 
predstavniki razredov aktivno vključevali v pogovore in prenašali predloge v svoje oddelke ter zaposlene 
na šoli in župana opozarjali na težave, ki jih opažajo v šoli ali v občini. Devetošolci so valeto izpeljali na 
drugačen način in program pripravili čisto sami. Šolski bend je s pevko popestril zaključno valeto. 
Kolikor je bilo možno, so se učenci preizkušali in predstavili na športnem, glasbenem, likovnem, 
jezikovnem, matematičnem, biološkem, kemijskem, fizikalnem, geografskem, zgodovinskem, logičnem, 
naravoslovnem, tehničnem področju, na debatnih turnirjih, raznih tekmovanjih, v šolskem parlamentu. 
Marsikatera dejavnost je bila zaradi šolanja na daljavo odpovedana. 
Najuspešnejši učenci 9. razreda so se udeležili svečanega sprejema pri županu. Nagradni tabor je zaradi 
epidemije odpadel. 
V času karantene so svojo nadarjenost preizkušali tudi učitelji in drugi strokovni delavci. Skrbeli so za 
izvajanje diferenciacije pri pouku, ponujali učencem naloge za razvijanje matematičnega mišljenja, za 
spodbujanje ustvarjalnega pisanja, razne izzive, razvijali so kritično mišljenje in samoiniciativnost 
učencev ter jih navajali na samostojnost… Velik poudarek je bil tudi na izvajanju nalog na socialnem 
področju (medvrstniška pomoč, prevzemanje organizacijskih nalog, sodelovanje pri projektih – Pošljimo 
nasmeh, Slišim te. Ali res?...Pripravljali so zabavne naloge za sošolce. Udeleževali so se natečajev, izvajali 
razredne projekte, se vključevali v šolske projekte. Učenci podružnične šole v Vrtojbi so pripravili 
razstavo ob obisku predsednika R Slovenije in švicarske konfederacije.  
Učenci predmetne stopnje so oblikovali spletni časopis, predstavljali teme in pripravljali naloge za 
utrjevanje znanja, imeli možnost pogovorov z učitelji, ko jih je zanimala posamezna tema, obiskovali 
dodatni pouk, se pripravljali na tekmovanja. Učitelji so zaznali še posebej motivirane učence in jim tudi 
na daljavo ponudili možnost za razvoj na posameznih področjih. 
Osvojili so bralne značke, tekmovali, se udeležili natečajev, debatnih turnirjev, proslav, objavljali na 
Šem5ki… Tudi učitelji predmetne stopnje so spodbujali medsebojno pomoč, med šolanjem na daljavo 
preko zoomov praznovanja rojstnih dni, novega leta in tako poskušali omiliti težave zaradi zmanjšanih 
socialnih stikov. 
 
 
 

PROJEKTI 
 

ZDRAVA ŠOLA 

Vodja dejavnosti:  Nina Lisjak 

V šolskem letu 2020/21 je naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit 

projekta duševno zdravje, gibanje in prehrana se je nadaljevala tudi v tem šolskem letu.  

V okviru Zdrave šole smo v šolskem letu 2020/21 izvajali različne aktivnosti.  

Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, si pomagali pri oblikovanju 

pozitivne samopodobe, spodbujali vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, 

prepoznavali oblike nasilja, iskali vzroke zanj ter preprečevali nasilje.   

Veliko pozornost smo dajali tudi teži šolske torbe in spodbujali učence, da si pravilno 

pripravljajo torbe.   

Sodelovali smo pri zbiralni akciji starega papirja.    

Velik pomen smo dali zdravi prehrani in pitju vode.  



Ob evropskem tednu mobilnosti smo ugotavljali, kako učenci prihajajo v šolo. Učenci so svoje 

ugotovitve predstavili s Prometno kačo, ustvarjali so na temo Dan brez avtomobila.  

Na daljavo smo izpeljali dejavnosti ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Učenci so si doma 

pripravili tradicionalni slovenski zajtrk in izvedli še druge dejavnosti po svoji izbiri. Izbirali so 

lahko med športno dejavnost po želji, sestavljanju  tedenskega jedilnika, iskali so zdrave 

recepte, pripravili zdravo jed, prebrali knjige o prehrani ali ustvarjali na temo čebel in 

zdravega načina življenja.  

Ob novem letu smo z učenci za zdravstvene delavce izdelovali voščilnice in pisali lepe in 

spodbudne misli.  

Ob dnevu Zemlje so učenci izdelali plakate, likovno ustvarjali in  pisali zgodbe.   

Veliko pozornost smo namenili tudi preprečevanju hrupa tako, da smo tiho govorili v 

učilnicah, hodnikih  in jedilnici, uporabljali smo semafor glasnosti in ozaveščali ostale s plakati 

o preprečevanju hrupa.   

Z učenci se je izvajalo minuto za zdravje, med glavnimi odmori je bilo poskrbljeno za gibanje 

učencev. Učitelji smo usmerjali otroke na igrišče, kjer so imeli možnost sprostitve.   

Obeležili smo mednarodne dneve povezane z zdravjem.    

Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši, pomagali smo 

učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe, ki je ključnega pomena pri razvoju 

samospoštovanja, spodbujali smo vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, 

prepoznavali oblike nasilja, iskali vzroke zanj ter preprečevali nasilje.  

Spodbujali smo zdrav način prehranjevanja, pitje vode in uživanje hrane brez dodanega 

sladkorja.   

Dejavnosti so bile zaradi situacije s korona virusom izvedene v manjši meri, saj večino šolskega 

leta smo se šolali na daljavo, ob povratku v šolo pa smo se morali zadrževati v mehurčkih in  

nekaterih dejavnosti sploh nismo mogli izvesti. 

 

EKO ŠOLA 
Vodja dejavnosti: Tjaša Mrak 
V projektu ekošola smo izpeljali vse zastavljene cilje, da lahko ponovno svojimi zeleno zastavo.  

1.Določili smo člane ekoodbora: Tjaša Mrak, Ava Blazetič in Petra Sovdat; poleg sta sodelovali 
tudi Vesna Levpušček in Alenka Uršič 
2.V ekoportalu smo izpolnili okoljski pregled in izbrali 12 aktivnosti, ki naj bi jih izpeljali v 
letošnjem šoslkem letu. 
3.Izpolnili smo ekoakcijski načrt (vodja: Tjaša Mrak), kjer smo določili vodjo posamezne 
aktivnosti cilje in vsebino ter način kako se bo aktivnost izpeljala. 
4.Izpolnili smo kratko poročilo v ekoportalu, ki je dodan tudi spodaj. 
5.Ekošola je tesno povezana tudi s kurikulum ; Kurikulum – delo po učnem načrtu (vključevanje 
okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)  
6.Obveščanje in ozaveščanje – dodali smo našo spletno stran šem5ka, kjer smo objavljali 
nekatere vsebine, ki so bile povezane z ekošolo.  

 
Od 12 izbranih aktivnosti, treh nismo izpeljali, saj je bilo delo na daljavo zelo prilagojeno tudi iz tega 
vidika, tako da smo vsebine izločili iz programa.  
 
Ozaveščanje - ETZO 
Vodja aktivnosti: Tjaša Mrak  



Vsebina aktivnosti: V ETZO smo pripravili kratko ozaveščevalno vsebino, kako lahko količno odpadkov 
zmanjšamo v domačem gospodinjstvu. 
Cilji aktivnosti: Učence spodbuditi k čim manjšemu številu odpadkov in njihovi ponovi uporabi. 
Pozitivne izkušnje: Učence v času ETZO in čez celo leto opozarjati na količino odpadkov. 
 
Ureditev in uporaba kompostnika  
Vodja aktivnosti: Petra Sovdat  
Vsebina aktivnosti:Pri krožku Mladi vrtnarji so učenci postavili kompostnik. 
Cilji aktivnosti: Stranski produkti obdelave vrta, kot so pokošena trava, odvečne veje in listje, ter 
organski kuhinjski odpadki so zelo koristni odpadek, saj v preteku določenega časa tvorijo odlično 
organsko gnojilo. 
 
Spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo med učenci 
Vodja aktivnosti: Alenka Uršič  
Vsebina aktivnosti: V sklopu TIT, bomo učence spodbujali k trajnostni naravnanosti in tako spodbujali 
čim manjše število odpadkov in s tem tudi pitje vode iz steklenic za večkratno uporabo. Pripravili bomo 
tudi plakate, ki spodbujajo k temu. 
Cilji aktivnosti: Učence naučiti, da uporabljamo izdelke, ki ne  onesnažujejo narave, vrečke za 
večkratno uporabo, steklenice za večkratno uporabo, čim manj plastike in embalaže.  
 
Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki  
Vodja aktivnosti: Vesna Levpušček  
Vsebina aktivnosti: Pri urah TIT/gospodinjstva, bomo pripravili napise in plakate o varčni rabi vode. 
Cilji aktivnosti: Čimveč učencev spodbuditi k varčni rabi vode in drugih surovin.  
Pozitivne izkušnje: Učenci sicer v zadnjem času veliko uporabljajo vodo za umivanje rok, vendar z njo 
poskušajo biti vseeno varčni, in si roke temeljito umijejo v čim krajšem času ali med umivanjem 
zapirajo vodo. 
 
Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje  
Vodja aktivnosti: Ava Blazetič  
Vsebina aktivnosti: V sklopu pouka biologije in med rekreacijskimi odmori, bomo skrbeli za zdrav način 
življenja in dobro počutje. V sklopu biologije, bomo predstavili preproste vaje in dihalne vaje, ki 
poskrbijo za zdravje in dobro počutje. Vaje bodo učenci izvajali tekom odmora pa tudi doma. V sklopu 
ur gospodinjstva pa bomo poskrbeli za učenje o uravnoteženi prehrani.  
Cilji aktivnosti: Učence spodbuditi k rednem gibanju ter skrb za zdrav način življenja. 
Pozitivne izkušnje: Učenci so se naučili tehnike sproščanja, ki jih lahko uporabljajo v vsakdanjem 
življenju. Učence smo spodbujali k zdravemu načinu življenja in zadostnemu gibanju tudi med šolo na 
daljavo. 
 
Odpadkom dajemo novo življenje 
Vodja aktivnosti: Vesna Levpušček  
Vsebina aktivnosti: 
Pri pouku naravoslovja ter tehnike in tehnologije, bomo pripravili kratko vsebino, kako lahko ponovno 
uporabimo odpadni material. Pripravili bomo stripe, eko pesmice, izdelali bomo družabno igro.  
Cilji aktivnosti: Učence ozavestiti, da lahko odpadni material ponovno uporabimo in kako zmanjšati 
količino odpadnega materiala. 
Pozitivne izkušnje: Izvedba ND, kjer iz odpadnih materialov pripravimo novo izdelke, ki so lahko 
uporabni ali pa okrasni. 
 
 
 
 



Ekokviz OŠ 
Vodja aktivnosti: Tjaša Mrak  
Vsebina aktivnosti: Učence bom pripravila na šolsko tekmovanje ekokviz. Vsebine bom vključevala tudi 
v pouk.  6. razred - hrana, vsebine bodo vključene pri pouku gospodinjstva ter naravoslovja. 7. in 8. 
razred razred - krožno gospodarstvo in energija pa bodo vključene pri pouku tehnike in tehnologije ter 
naravoslovja.  
Cilji aktivnosti: Učence naučiti še nekaj pomembnih vsebin s področja hrane, krožnega gospodarstva in 
energije. 
 
Zmanjševanje zavržene hrane – Reciklirana kuharija 
Vodja aktivnosti: Tjaša Mrak  
Vsebina aktivnosti: Sodelovali bomo v nagradnem natečaju. Pripravili bomo inovativne predloge za 
reciklirane obroke: zajtrk/malica/prigrizek, predjed, enolončnica, glavna jed in sladica. V recepte 
bomo, kot eno izmed glavnih sestavin vključili tudi mleko.   
Cilji aktivnosti: Učence naučiti, da lahko iz hrane, ki nam je ostala pri drugem obroku pripravimo 
slastne jedi.  
 
Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane 
Vodja aktivnosti: Petra Sovdat  
Vsebina aktivnosti: Učenci bodo v času karantene doma s pomočjo dnevnika zavržene hrane 
spremljali, koliko hrane odvržejo v enem tednu. Nato bodo doma pripravili načrt in ponovno merili 
količino zavržene hrane.   
Cilji aktivnosti: V domačem gospodinjstvu zmanjšati količino zavržene hrane.   
 
 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Vodja dejavnosti: Nina Lisjak 
18. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič udejanjil. 
Ta dan učenci zajtrkujejo kruh, maslo, med, mleko in jabolko, ki so domačega izvora.  
Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije. Čebelarska zveza 
Slovenije, ki je pet let zapored organizirala vsem dobro poznano dobrodelno izobraževalno akcijo »En 
dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno 
pozitivno sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov. 
Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem 
obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih 
lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, 
okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 
vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje 
mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih 
aktivnosti. 
Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk, je bil jubilejni saj je že 10  leto po vrsti, ki se izvaja v OŠ in v vrtcih. 
Zaradi letošnjih epidemoloških razmer smo zajtrk izvedli na daljavo. 
Aktiv za zdravo šolo, katere vodja je ga. Nina Lisjak, je  skupaj z  Vesno Levpušček, Tjašo Mrak, Avo 
Blazetič, Alenko Faganelj in Petro Sovdat pripravil program izvajanja zajtrka na daljavo. 
Pripravili smo program, ki je veljal  za razredno in predmetno stopnjo.  
Program smo zastavile tako, da so ta dan učenci poleg priprave zajtrka za vso družino, zbirali še 3 različne 
dejavnosti, po lastni izbiri. Izbirali so lahko tiste dejavnosti, ki so jim bile bližje in zanimive. Pri izvajanju 
dela so bili samostojni, na razredni stopnji pa so učencem lahko pomagali starši.  
Program za razredno in predmetno stopnjo: 



  1. Priprava zajtrka: Sami ali s pomočjo odraslih so pripravili zajtrk z živili, ki sestavljajo Tradicionalni 
slovenski zajtrk: kruh, maslo, med, mleko in jabolko.  
 
2. Ostale dejavnosti po izbiri:  
• Športna dejavnost: S primerno športno opremo so zbirali med sprehodom v naravi,  
   kolesarjenje, rolanjem, razne igre v naravi, ....  
•Tedenski jedilnik: Sami ali skupaj s starši so sestavili zdrav družinski  tedenski jedilnik.  
•Iskanje receptov: Zapisali so si recept zdravih jedi, ki je sestavljena iz medu, jabolk….  
•Branje knjige: Dan so namenili branju knjig na temo hrane in prehrane. Na povezavi: 
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/izbor-kakovostne-literature-na-temo-
prehrane/, so lahko poiskali in zbrali ustrezno knjigo.  
•Priprava obroka: Sami ali s pomočjo staršev so spekli domač kruh, pripravili zdrav družinski obrok ali pa 
spekli sladice ki so iz jabolk, meda…  
•Praktično delo – ustvarjenje: Ustvarjali so na temo čebel in zdravega načina življenja (npr.  hotel za 
žuželke, risali risbe čebelnjaka in ga okrasili s panjskimi končnicami, izdelali družabno igro ali športni 
pripomoček, pisali pesmice, zgodbe, strip, …  
Dan so zaključili  s kratkim poročilom. Na razredni uri  so se z razrednikom še pogovorili o izpeljanem 
dnevu.  
Učenci so bili aktivni in kreativni. Izvedli so veliko dejavnosti, ki so jih zapisali in oddali razrednikom. 
 
 
TRAJNOSTNA MOBILNOST 
Vodja dejavnosti: Vanja Velišček 
V šolskem letu 2020/21 je v projektu projekta Trajnostna mobilnost sodelovalo 16 oddelkov. V okviru 
projekta smo v Evropskem tednu mobilnosti (od 16. – 22. septembra) zopet izvajali aktivnost - igro 
Gremo peš s kokoško Rozi! Aktivnost Gremo peš! osnovnošolce spodbuja, da v šolo prihajajo na 
trajnosten način – peš, s kolesom, rolerji, javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupne vožnje z 
osebnimi avtomobili. Z aktivnostjo želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad na poti v šolo in 
domov.  
CILJI AKTIVNOSTI: 
• Spreminjanje potovalnih navad 
• Zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol 
• Zmanjšanje okoljskih bremenitev 
• Spodbujanje gibanja otrok 
• Krepitev zdravja 
• Povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno vrednost 
Aktivnost na zanimiv, zabaven in igriv način vpelje elemente trajnostne mobilnosti v vsakodnevne 
potovalne navade učencev in jih vzgaja o pomenu trajnostne mobilnosti. 
Preko aktivnosti smo v letošnjem šolskem letu trajnostne prihode povečali: 
• Na OŠ Šempeter: + 9,9 %(bronasta medalja) 
• Na OŠ Vogrsko: + 37,0% (srebrna medalja) 
• Na OŠ Vrtojba: + 25,7% (srebrna medalja) 
Poleg tega smo v okviru projekta temeljito pregledali že obstoječe načrte varnih poti. Pri analizi šolskih 
poti je bil izhodišče za delo vprašalnik za učence in starše s strani SPVCP, s pomočjo katerega smo skupaj 
pripravili sklepne ugotovitve ter jih posredovali na občino. 
 
 
EVROPSKI ŠPORTNI DAN 
Vodja dejavnosti : aktiv športa 
V torek, 29. 9. 2020, smo v okviru mednarodnega projekta Evropski šolski športni dan, v katerem je naša 
šola sodelovala prvič, izpeljali daljši rekreativni odmor s šestošolci. Dogodek smo zaradi slabega vremena 
izpeljali v šolski telovadnici. 



Najprej smo se z učenci pogovorili o pomembnosti gibanja in športa med mladimi ter predstavili osnovni 
namen projekta, ki je »mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki 
ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti«. Kar nekaj učencev je aktivnih športnikov, ki so 
pomembnost športa v njihovem življenju opisali z naslednjimi mislimi: 
»Šport združuje.« (Sofija B.)  
»Šport nam lepša življenje.« (Petra Pia F.) 
Sledilo je ogrevanje s tekom in gimnastičnimi vajami, nato pa so se učenci razdelili po skupinah. Eni so 
navijali, drugi izdelovali plakate, večina pa jih je igrala elementarno igro Suhi biatlon. Sodelovalo je 38 
učencev in trije učitelji športa.  
Za športno aktivnost smo izbrali elementarno igro Suhi biatlon, v katero se lahko vključijo različno dobri 
tekmovalci, saj je zaradi nepredvidljivega razpleta lahko vsaka igra zelo zanimiva. Suhi biatlon v osnovi 
izhaja iz biatlona. Izvedli smo ga kot kombinacijo hitrega načina premikanja (teka) in natančnega 
zadevanja cilja (zbijanje kijev). Zaradi naloge, ki zahteva natančnost, so imeli možnost za uspeh tudi tisti 
tekmovalci, ki v teku niso najuspešnejši. Pri sami igri smo spreminjali štartne položaje, strelske 
pripomočke in položaje strelca, ki so igro še dodatno popestrili. Otroci so v sami igri uživali, se spodbujali 
in razvijali kolektivni duh.  
Prvotno smo sicer načrtovali izpeljati športni dan na prostem – pohod na Kolovrat, vendar smo bili zaradi 
slabega vremena primorani načrt spremeniti. Upamo, da nam bo naslednje leto vreme bolj naklonjeno 
in bomo športni dan lahko izpeljali še z večjim številom udeležencev. 
 

SEMENA SPREMEMB 

V projektu sta sodelovali 5. r podružnične šole Vrtojba – vodja Suzana Koncut in 5. r 

podružnične šole Vogrsko – vodja Rut Jarc. 

Vsebine, ki so jih izpeljali v Vrtojbi: 

Spoznavanje kulturne dediščine in skrb za zdravje; priprava borele in sodelovanje na Boreliadi. 

Pisanje in izdelava voščilnic starostnikom v Vrtojbi. 

Slovenski kulturni praznik: Zoom prireditev za starše, učence in stare starše 

 

Vsebine, ki so jih izpeljali na Vogrskem: 
Praznični december: »Tu smo šolarji doma« in prireditev ob dnevu državnosti – preko zooma  

Pošljimo nasmeh: Pisanje pisem oskrbovancem domov za starejše občane  
Tradicionalni slovenski zajtrk 
 
 
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 
Vodja: Rut Jarc 
V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom “V smeri podnebne 
pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki” smo na POŠ Vogrsko že tretje leto 
zapored izvedli TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI. Otroci (in odrasli) tečejo v solidarnosti do ljudi v 
revnejših državah, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri 
gradimo »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlja«. 
Sam tek predstavlja le zaključek dejavnosti, ki smo jih kot rdečo nit v 5. razredu izvajali skozi celo šolsko 
leto; pogovarjali smo se o podnebnih spremembah, razlogih zanje, kako se kažejo in predvsem, kako jih 
lahko zmanjšamo, izpeljali smo nekaj delavnic (Učenci gredo po vodo, Plešoča hobotnica, izdelki iz 
odpadne embalaže…).  
Pri dejavnostih so učenci odkrivali, ocenjevali in razmišljali o: 

- skrbi za okolje, 
- vplivu in odnosu ljudi na okolje, do podnebnih sprememb, 
- vzrokih in učinkih podnebnih sprememb, 



- posledicah podnebnih sprememb za najrevnejše države v razvoju, 
- kako se lahko na problematiko odzovemo, 
- kako lahko spremenimo svet na boljše, 

 
Naučili so se razložiti, kaj so podnebne spremembe, vzroke in posledice le-teh, kako prizadenejo 
najrevnejše prebivalstvo, kako lahko zmanjšamo svoj vpliv na okolje…  
Letos smo v tek združili dva pomembna dneva, ki ju obeležujemo 15. maja – svetovni dan družine in 
svetovni dan podnebnih sprememb. Povabila sem starše in učence 5. razreda, da ob tem dnevu skupaj 
pretečejo ali prehodijo nekaj kilometrov. Za dober namen so skupaj pretekli 29,6 km. 
Okrog igrišča smo začrtali progo in pripravili startne kartončke. Vsak udeleženec je nanj napisal namen 
svojega teka. Za vsak pretečen krog je prejel žig.   
K teku v šoli, ki smo ga izpeljali 23. junija 2021, smo privabili tudi učence 3. in 4. razreda. Da ne bi bilo 
prevelike gneče, so petošolci tekli prej, ostali so se pridružili eno uro kasneje.  
Po teku so učenci prešteli, koliko žigov ima vsak – koliko krogov je pretekel. 
25 učencev 3., 4. in 5. razreda je skupaj preteklo 1 017 krogov okrog šolskega igrišča, kar je 91,5 km. 
Najdaljša pretečena razdalja posameznika je letos 8,1 km, povprečno pa je vsak pretekel 3,66 km. In kdo 
je zmagovalec? Čisto vsak, ki je tekel. In čisto vsak, ki se zaveda, da smo vsi skupaj in vsak zase zadolženi 
da spremenimo svet na boljše. Čestitam! 
  
 

PROSTOVOLJNO DELO UČENCEV 
V šolskem letu 2020/21 je prostovoljstvo potekalo v sodelovanju s Centrom za socialno delo 
Nova Gorica. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covid-19 je bilo delo 
prostovoljcev nekoliko omejeno oz. prilagojeno. Šola v tem šolskem letu ni imela zunanjih 
prostovoljcev, prav tako je medsebojna pomoč med učenci potekala le znotraj mehurčkov oz. 
med učenci istega razreda oz. na daljavo (s pomočjo zooma in drugih spletnih orodij). 
 
Na šoli je bila v večini organizirana medsebojna učna pomoč učencev svojim vrstnikom, zaradi 
povečanega obsega dela z računalniki pa tudi pomoč pri delu z računalnikom, druženje 
(preprečevanje osamljenosti, spodbuda pri premagovanju težav, skrbi ipd.) in druge oblike 
prostovoljnega dela. 
 
Svojim vrstnikom je učno pomoč nudilo šestnajst učencev oziroma učenk od 6. do 9. razreda. 
Prostovoljci so največkrat pomagali pri pisanju domače naloge, v dogovoru s strokovnimi delavci 
so nudili tudi drugo učno pomoč: pomoč pri razvijanju branja, pisanja, izražanja, širjenje 
besednega zaklada. Prostovoljci so vrstnikom pomagali pri ponavljanju in utrjevanju učne snovi, 
oblikovanju in urejanju zapiskov ter pripravah na spraševanje oz. ocenjevanje znanja. 
 
Ob koncu šolskega leta so učenci, ki so dosledno izvajali prostovoljno pomoč, od Centra za 
socialno delo Nova Gorica prejeli zahvalo za sodelovanje pri prostovoljnem delu. 
 
Mentorica dejavnosti je skrbela za spodbujanje prostovoljne pomoči učencev, saj prostovoljci 
pridobijo veliko pozitivnih izkušenj, ki so koristna popotnica za življenje. Učenci nekaj svojega 
prostega časa izkoristijo za pomoč nekomu drugemu, pri čemer se učijo empatije ter se 
osebnostno razvijejo.  
 
 



POPOLDANSKA UČNA POMOČ 
Popoldanska učna pomoč se je v šolskem letu 2020/2021 začela izvajati v januarju 2021. Od 
novembra 2020 dalje je šolanje zaradi epidemioloških razmer potekalo na daljavo. Izvajala jo je 
Tina Brecelj. 
PUP je ponudila  učencem, ki so se po poročanju učiteljev v času šolanja na daljavo slabše 
odzivali. Pomoč je bila ponujena 19 učencev, vključilo se je 15 učencev, 
V času šolanja na daljavo je PUP je potekala preko ZOOMa. Ure so bile prilagojene urniku 
učencev in njihovim zadolžitvam s strani učiteljev. V kolikor pri predmetu niso imeli 
videokonference, so v tistem času izpeljali uro PUP, da so učenci ohranjali rutino dela po 
šolskem urniku. V drugih primerih so se srečevali v popoldanskem času.  
  
Po povratku v šolo je  PUP je potekala po pouku Učenci so bili razdeljeni po oddelkih, da smo 
ohranjali mehurčke. Pomoč je tako potekala po naslednjem razporedu:  

  PONEDELJEK  TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK  

6. ura    8. A      9. B  

7. ura  6. B  6. A  8. B  7. Č  8. C  

8. ura  6. B  6. A  8. B  7. Č  8. C  

  
VSEBINA UČNE POMOČI: pomoč pri obravnavi snovi (šolanje na daljavo), utrjevanje znanja v 
obliki pisnih vaj in ustnega spraševanja, urjenje različnih učnih strategij, priprava pripomočkov 
za učenje, pisanje domačih nalog, priprave na ocenjevanja idr. Za učence je izvajalka  
vzpostavila tudi oglasno desko, na kateri je objavljala razna učna gradiva in nasvete za 
učenje. Sodelovala je z razredniki, učitelji in starši.  
Učno pomoč je učencem, ki so imeli popravne izpite ponudila tudi po koncu pouka. Odzvala se 
je ena učenka, s katero sta delali vaje za MAT po navodilih učiteljice.  
  
Opažanja in predlogi za naslednje šolsko leto:  
Organizacija PUP je bila torej v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije drugače zastavljena kot 
prejšnja leta. Izvajanje PUP v mehurčkih se je izkazalo kot dobro, saj se je lahko posvetila 
posameznemu učencu, hkrati pa spodbujala medvrstniško pomoč. 
 
 

DODATNA STROKOVNA POMOČ  - SLOVENŠČINA ZA UČENCE PRISELJENCE IZ DRUGIH 

DRŽAV 
V šolskem letu 2020/21 je poučevanje slovenščine za tujce potekalo v treh skupinah: 
- na podružnični šoli v Vrtojbi so pouk slovenščine za otroke tujce obiskovale štiri učenke 
iz 1. razreda; 
- na matični šoli v Šempetru pri Gorici so bili v eni skupini učenci prvega razreda, in sicer 
štirje učenci: dva učenca iz 1. a ter ena učenka in en učenec iz 1. b; 
- v drugi skupini na matični šoli v Šempetru pri Gorici so bili trije učenci: ena učenka 6. 
razreda in 1 učenka ter 1 učenec 9. razreda. 
 
Pouk je za prvošolce potekal dvakrat na teden po pol šolske ure, saj mlajši otroci težje ostajajo 
zbrani dlje časa, poleg tega pa smo se tako srečevali pogosteje, kar se je pri učenju slovenščine 
in razvijanju odnosa med učenci in učiteljico pokazalo kot dobro. 



V Vrtojbi sem izvedla 62 srečanj po pol šolske ure oz. 31 šolskih ur. V skupini s prvošolci v 
Šempetru sem izvedla 63 srečanj po pol šolske ure oz. 31 šolskih ur in pol. V skupini, ki so jo 
obiskovali učenci tujci s predmetne stopnje, sem izvedla 111 ur pouka slovenščine za učenko 6. 
razreda in 107 ur pouka slovenščine za učenca 9. razreda, saj devetošolci pouk končajo teden 
prej kot ostali. 
 
Realizacija ur je bila nekoliko nižja od pričakovane (173,5 ur/180), in sicer predvsem zaradi 
drugih aktivnosti v šoli (športni dnevi in drugi dnevi dejavnosti), nadomeščanj, ki sem jih izvajala 
ob teh urah ter odsotnosti zaradi bolezni.  
 
K pouku slovenščine za tujce so bili vključeni otroci iz različnih govornih okolij (bosansko, srbsko, 
makedonsko, albansko), imeli so tudi različno predznanje slovenščine, zato je bilo treba delo v 
veliki meri prilagajati in diferencirati. Učenci so pri pouku slovenščine za tujce spoznavali 
slovenski jezik in kulturo. Pri urah so glasno brali, pisali, prosto govorili in poslušali besedila.  
 
V skupini z učenci 1. razreda, ki v začetku leta še niso poznali črk in niso znali brati in pisati, je 
bilo pri učenju več poudarka na pripovedovanju in poslušanju. Učenje slovenščine je potekalo s 
pomočjo igre. 
 
V času šolanja na daljavo zaradi epidemije Covid-19 je pouk slovenščine za tujce potekal na 
daljavo. Z učenci smo se srečevali po ZOOMu. Otroci so se ur radi udeleževali in tudi aktivno 
sodelovali. Pri pouku na daljavo sem prvošolcem brala pravljice in pesmice, nato pa smo se 
pogovarjali o besedilu – učenci so obnavljali zgodbo, vrednotili dogajanje, povzemali, 
odgovarjali na vprašanja o besedilu, opisovali nastopajoče osebe, naštevali posamezne 
elemente ipd. Brali smo tudi uganke in smešne kratke zgodbe, igrali smo različne socialne igre, 
s pomočjo katerih so učenci osvajali in širili besedišče in skladenjske strukture. Učenci so se 
preizkusili tudi v reševanju preprostih interaktivnih vaj za otroke z bogatim slikovnim gradivom 
(iskali so enake glasove, opazovali zadnji glas, slikovna abeceda, povezovanje zapisa s sličico, 
vislice, dopolnjevanje besed …). Reševali so križanke in uganke ter širili besedišče s pomočjo 
besednih iger. 
 
Učenci na predmetni stopnji so v času šolanja na daljavo potrebovali več pomoči pri slovenščini 
pri rednem pouku ter tudi pri drugih predmetih (razumevanje besedil, posameznih pojmov, 
navodil, tvorjenje besedila ipd.), zato smo med urami slovenščine za tujce nekaj časa namenili 
tudi posameznim vprašanjem in težavam, vezanih na pouk, ki so jih učenci izpostavili. 
 
Učenci so redno in z veseljem prihajali k uram slovenščine. Za delo so bili motivirani, radi so 
sodelovali, postavljali so veliko vprašanj o učni snovi. 
 
Ob koncu šolskega leta se učenci znajo govorno predstaviti (povedati svoje ime in priimek, od 
kod prihajajo, navesti naslov, kraj bivanja in v katero šolo hodijo). Poimenovati in opisati znajo  
družinske člane. Učenci poznajo vseh 25 črk slovenske abecede in jih znajo napisati. Iz 
posameznih črk sestavijo smiselno besedo in poznajo njen pomen. Učenci odgovarjajo na 
vprašanja, ki se navezujejo na umetnostno besedilo ter z lastnimi besedami povzamejo zgodbo. 
Poznajo barve, prostore v hiši/šoli, izraziti počutje, čustva, opisati vreme, opisati osebo/žival … 
 



ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 
Na šoli je tudi v šolskem letu 2020/21 delovala SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI 

PARLAMENT. V skupnosti učencev šole so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda matične šole 

in obeh podružnic, v šolskem parlamentu pa učenci od 6. do 9. razreda. V skupnosti učencev je 

delovalo 66 učencev, v šolskem parlamentu pa 30 učencev. 

Dejavnosti skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta so potekale v skladu z navodili NIJZ 

in MIZŠ za preprečevanje širjenja okužb Covid-19. Zaradi epidemije ter večmesečnega zaprtja 

šol in šolanja na daljavo smo se s predstavniki šolske skupnosti srečevali na daljavo 

(preprečevanje fizičnih stikov med učenci različnih oddelkov). V začetku šolskega leta so 

predstavniki šolske skupnosti sprejeli program dela.  

Tema letošnjega šolskega parlamenta je bila enaka lanski, in sicer »Moja poklicna prihodnost«.  

V šolskem letu 2020/2021 so bila z letnim delovnim načrtom načrtovana štiri redna zasedanja 

šolskega parlamenta. Predstavniki šolskega parlamenta bi se poleg tega udeležili še občinskega 

parlamenta in otroškega parlamenta v ožji goriški regiji. Srečanja so se v prilagojeni obliki izvedla 

na daljavo, s pomočjo spletne aplikacije ZOOM. 

V septembru 2020 je bilo načrtovano obeležje jubilejnega, 30. otroškega parlamenta v regiji, na 

katerem naj bi sodelovali tudi štirje mladi parlamentarci. Zaradi prepovedi zbiranja in 

omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije je omenjeno obeležje potekalo prilagojeno: v avli 

mestne občine Nova Gorica je bila oktobra 2020 otvoritev razstave likovnih del otrok z 

naslovom Naših 30 otroških parlamentov. Istočasno je potekala tudi podelitev priznanj 

mentorjem, učenci pa so prejeli koledarje z izbranimi otroškimi likovnimi izdelki.  

19. 11. 2020 je potekala ZOOM konferenca, na katero je Zveza prijateljev mladine Slovenije 

povabila mlade parlamentarce, da bi se pogovarjali in razmišljali o sedanji situaciji (covid-19). 

Srečanje je vodila Tanja Povšič, ki koordinira otroški parlament na ljubljanskem območju s 

širšo okolico. 

Učenci so se pogovarjali o: 

• pozitivnih in negativnih stvareh v zvezi z virusom: na podlagi negativnosti so raziskovali 

in predlagali, kaj bi bilo bolj pozitivno; 

• življenju z maskami - spremenjeni realnosti;  

• življenju s pandemijo marca in sedaj - ali je kaj drugače?  

• občutkih, s katerimi se srečujemo; 

• tem, kaj bi sporočili vrstnikom. 

Z naše šole se je na dogodek prijavilo 10 učencev (predstavniki šolskega parlamenta od 6. do 

9. razreda). Srečanje je potekalo 2 uri, skupno je na dogodku sodelovalo 75 udeležencev iz 

različnih koncev Slovenije.  

8. 12. 2020 je potekal Otroški parlament v Severnoprimorski regiji (virtualna konferenca).  

Dogodek z naslovom Mi, otroci v času covida je organizirala ZPMG, pri izvedbi smo sodelovali 

tudi mentorji otroškega parlamenta. Skupaj je na zoom konferenci prostovoljno sodelovalo 55 

učencev. Dogodek je koordinirala gospa Katja Bizjak, srečanje je trajalo dve uri, bilo je zelo 

uspešno, saj so se učenci zelo razgovorili. Za aktivno sodelovanje, ustrezno komunikacijo in 



pozitiven odnos si zaslužijo velike pohvale, prav tako so občudovanja vredne njihove zrele, 

modre ter pozitivne misli, ki so lahko za vzor tudi odraslim.  

Učenci so bili razdeljeni v 8 skupin, kjer so v "zaprtem krogu" sami debatirali o določeni temi, 

izmenjali mnenja, nato pa o tem poročali - zelo jasno, vljudno in odločno so podali svoja 

stališča in sporočila. 

Teme , o katerih so učenci razpravljali: 

1.Naša prijateljstva, druženja, ohranjanje stikov v času Covid-a 

2.Naše stiske, strahovi in težave, ki nas mučijo v času epidemije 

3.Naše pozitivne izkušnje, kaj smo se naučili, kaj je dobro v času Covida? (spoznanja tega časa, 

ki bi si jih radi zapomnili) 

4.Naše navade in življenje v času Covida? (Kako so se spremenile naše navade oz. naše 

življenje?) 

5.Naš novi način pouka na daljavo – prednosti, slabosti? 

6.Kako skrbimo za zdravje in dobro počutje v času Covida? 

7.S kakšnimi težavami se srečujemo pri šolanju na daljavo (težave s tehnologijo, neenaki 

pogoji za delo) in kako jih rešujemo? 

8.Družina in psihične težave učencev – vir moči ali vir skrbi? 

Učenci so podali pozornosti vredne pobude in sporočila - poziv k medsebojni pomoči, 

potrpljenju, razumevanju, iskrena in glasna je bila tudi otroška prošnja staršem in učiteljem, 

naj si vzamemo čas zanje. Sporočila učencev so na ZPMG posredovali tudi županom v regiji ter 

novinarjem.  

8. 4. 2021 smo se udeležili 31. regijskega otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost, na 

katerem so učenci poročali o občinskih otroških parlamentih (delo po skupinah). Srečanja sta 

se z uvodnima nagovoroma udeležila dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, 

ter ga. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Razvojne agencije ROD Ajdovščina. 

21. 4. 2021 je preko aplikacije ZOOM potekal še 31. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT. Štirim 

podtemam (Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici 

sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet –pozitivno, negativno, zanimivo) je 

bila dodana podtemo Vpliv Covid-19 na izbiro poklica (kako Covid razmere vplivajo na mojo 

odločitev za poklic). 

Čeprav so srečanja potekala na daljavo, po zoomu, sodelujoči učenci in učenke niso bili zato 

nič manj aktivni, nasprotno, izkazali so se kot zelo zreli, odgovorni, razmišljujoči in kulturni 

sogovorniki, za kar jim gredo vse pohvale.  

Učenci so se z veliko mero veselja odločali za udeležbo in na dogodkih tudi aktivno sodelovali  



UČNI USPEH IN DOSEŽKI UČENCEV 
 

UČNI USPEH 
 

UČNI USPEH ob koncu pouka 

Št. učencev Napredujejo Ne napredujejo       Popravni izpiti 

714 701 98,2% 5 0,7% 8 1,1% 

 

 

razred št. učencev napreduje 

ne napreduje 

ponavlja 
popravni izpiti/ 

predmetni izpit 

1. razred 77 77 - - 

2. razred 87 87 - - 

3. razred 71 71 - - 

4. razred 77 77 - - 

5. razred 80 80 - - 

6. razred 82 80 2 - 

7. razred 86 82 - 4 

8. razred 83 78 3 2 

9. razred 71 69 - 2 

skupaj 714 701 5 8 

 

UČNI USPEH ob koncu šolskega leta (31. 8. 2021) 

Št. učencev Napredujejo Ne napredujejo 

714 709 99, 3% 5 0,7% 

 

razred št. učencev napreduje Ponavlja/ ne 

napreduje 

1. razred 77 77 - 

2. razred 87 87 - 

3. razred 71 71 - 

4. razred 77 77 - 

5. razred 80 80 - 

6. razred 82 80 2 

7. razred 86 86 - 

8. razred 83 80 3 

 9. razred 71 71 - 

skupaj 714 701 5 

 



NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
Nacionalno preverjanje znanja je potekalo v skladu z rokovnikom in sicer: 

- 4. 5. 2021 slovenščina za 6. in 9. razred; 
- 6. 5. 2021 matematika za 6. in 9. razred; 
- 10. 5. 2021 angleščina za 6. razred in šport za 9. razred. 

 
Letošnje leto je prineslo še eno novost. Od 22. do 26. 3. 2021  smo na  šolah izvajali pilotno e-testiranje  
z namenom pridobivanja informacij za sistemski razvoj orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja na 
daljavo.  
 

 
REZULTATI 
 

 6. razred 
Število učencev  82 

9. razred 
Število učencev 71 

 Št. Uč. 
ki je  
pisalo NPZ 

POVPREČJE 
 ŠOLE 
 

SLOVENSKO 
POVPREČJE 

Št. Uč. 
ki je  
pisalo NPZ 

POVPREČJE 
 ŠOLE 

SLOVENSKO 
POVPREČJE  

SLOVENŠČINA 80 52,5 % 54,81 % 70 40 % 49,08 % 

MATEMATIKA 80 53,5 % 50,98 % 71 43 % 48,16 % 

ANGLEŠČINA 79 64,2 % 66,84 % - - - 

ŠPORT - - - 69 50 % 52,97 % 

 
 
SLOVENŠČINA 
Ugotavljamo, da učenci površno berejo izhodiščno besedilo, iz njega ne znajo izluščiti bistva, pri 
odgovorih niso natančni, težave imajo pri znanju iz književnosti (literarno obdobje, delo, avtor), ker se 
določenih izrazov in poimenovanj ne naučijo, ne učijo se z razumevanjem, ne učijo se sproti, ampak po 
potrebi (za ustno ocenjevanje znanja), naučeno učno snov si zapomnijo le za kratek čas. Učenci so imeli 
težave s slovničnimi in pravopisnimi pravili ter s slogovno ustreznostjo. 
Pomanjkljivosti se kažejo pri reševanju nalog iz umetnostnega besedila: učenci ne razumejo prebranega, 
ne znajo povzeti vsebine, ne ločijo pripovedovalca in avtorja, ne razumejo določenih besed in besednih 
zvez ter jih ne znajo pojasniti. Opisano povezujemo z dejstvom, da učenci premalo berejo oz. sploh ne 
berejo (obvezna in neobvezna literatura). Posledično imajo velike težave pri tvorjenju samostojnih 
besedil (spis), ne znajo oblikovati in ubesediti svojega lastnega mnenja o prebranem ter imajo velik 
primanjkljaj pri upoštevanju pravopisnih in slovničnih pravil. 
 
SMERNICE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022: 
• poglobljeno in manj površinsko branje umetnostnih besedil, 
• razumevanje, analiza, sinteza in vrednotenje besedil, 
• oblikovanje samostojnih in jezikovno pravilno zaokroženih besedil, 
• učenje in utrjevanje literarnovednih pojmov in jezikoslovnih izrazov. 
 
 
MATEMATIKA  
Letos so naši učenci prvič dosegli  povprečni rezultat  pod republiškim povprečjem v 9. razredu. V tej 
generaciji smo imeli 23 učencev v dveh učnih skupinah 1. nivoja. Od februarja dalje so bili ti učenci v 
mehurčkih oziroma po matičnih razredih. S takim načinom dela, so težje sledili učni snovi.  
Ugotavljamo, da bi od  1.  do  9.  razreda morali nameniti večjo pozornost natančnemu branju navodil z 
razumevanjem . Učence bi morali večkrat usmeriti na zapis izraza brez računanja. 



To šolsko leto smo se zaradi učenja na daljavo, usmerili v obravnavo osnovnega znanja pri matematiki. 
Menimo, da je največji primanjkljaj prineslo dejstvo, da smo februarja iz učnih skupin prešli na 
poučevanje celotnih razredov. Poučevali smo tudi učence, ki jih do tedaj nismo učili. Aktiv matematikov 
si želi obdržati manjše učne skupine, ker je delo v skupinah prilagojeno njihovem nivoju znanja in jim je 
tako lažje. Zato nismo dali večjega poudarka na reševanje kompleksnih besedilnih nalog, ki vsebujejo 
probleme povezane z življenjskimi situacijami. Že več let zapored opažamo, da pada bralna pismenost 
učencev. Kljub trudu učiteljev, da bi učence motivirali, da bi  pridobili najrazličnejša matematična znanja 
je njihova vztrajnost in pripravljenost za delo manjša. Večina učencev se uči samo za oceno, ne pa za 
znanje. 
 
 
ANGLEŠČINA  
Znotraj populacije so seveda ogromne razlike, z najboljšim rezultatom 100% in najslabšim 12%. Kar 32 
naših učencev (40,5%) je doseglo 80% točk ali več, po drugi strani pa je 14 učencev (16,5%) doseglo 13% 
ali manj.   
 
Najboljše rezultate so po pričakovanjih dosegli tisti učenci, ki so, poleg bistrosti in jezikovne nadarjenosti, 
aktivni pri pouku in imajo skoraj brezhibne delovne navade (to pomeni, da redno in kvalitetno pišejo 
domačo nalogo). Veliko teh učencev je obiskovalo tudi dodatni pouk, kjer so se predvsem v tehničnem 
smislu pripravljali na reševanje nalog v NPZ:  so tehnično bolj izurjeni v reševanju tipov nalog, ki so 
značilne za NPZ, in bolj usposobljeni za pisanje esejev.   
 
Najslabše rezultate so dosegli učenci, ki imajo težave pri doseganju minimalnih standardov. Ti učenci so 
bili v 6. razredu ocenjeni z oceno 2 ali 1 in ne morejo delati na ravni NPZ-ja. NPZ za angleški jezik namreč 
v nobenem od svojih delov ne preverja minimalnih standardov, kot to od učiteljev terja zakon, ko gre za 
klasično pisno in ustno ocenjevanja znanja. 
 
ŠPORT 
Z rezultatom smo  zadovoljni, čeprav smo za 2,8 % pod slovenskim povprečjem.   
Rezultat je predvsem odraz splošne razgledanosti otrok na področju športa in podanih teoretičnih 
vsebin, sproti ob vadbi, na urah športa. Na NPZ smo se večinoma pripravljali v času šolanja na daljavo.   
V šoli pripravi na NPZ nismo namenili veliko časa, ker se nam ne zdi smiselno, da bi že tako premajhno 
število ur namenjenih športu porabili za sedenje in poslušanje teorije, sploh v tem šolskem letu v 
katerem so se otroci zaradi omejitev  bistveno manj gibali kot običajno. Ker meritve za ŠVK v zadnjih 
dveh letih kažejo drastičen upad motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, se nam zdi veliko bolj smiselno 
in koristno ure športa nameniti gibanju in ne poslušanju razlage oz. teorije športa.  
Tudi v bodoče bomo na urah športa dajali poudarek predvsem športni aktivnosti in manj teoriji, ker le z 
gibanjem ohranjamo zdravje in pridobivamo gibalne izkušnje. Zlasti je to pomembno v današnjem času 
ko  otroci zaradi današnjega načina življenja in Corona virusa bistveno premalo časa namenjajo 
gibanju.in igri na prostem. 

 

DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 
Zaradi epidemije in šolanja na daljavo je bil prvotni koledar tekmovanj precej spremenjen. V zelo 
kratkem času (po vrnitvi) v šolo je bilo organizirano veliko tekmovanj, tako da so se učenci zelo težko 
udeležili, predvsem pa težko dobro pripravili na tekmovanja. Glede na težko situacijo moramo res 
pohvaliti učence, ki so osvojili priznanja. 
 
 

 

 



TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 8. RAZRED 

Vodja šolskega  tekmovanja: Tanja Erzetič. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

8. razred 8 7 / / / 

Mentorica:  Tanja Erzetič.  

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 9. RAZRED 

Vodja šolskega  tekmovanja: Patricija Jug. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

9. razred 9 4 1 1 / 

Mentorica: Patricija Jug. 

 

TEKMOVANJE IZ ITALIJANŠČINE     
Vodja šolskega  tekmovanja: Kristina Stopar Jenišek. 

 

 
 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci   udeleženci bronasto srebrno zlato  

9. razred 3 / 3 1 1 1 

Mentorica Kristina Stopar Jenišek.    
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI  

Vodja šolskega  tekmovanja: Tjaša Mrak. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

8. razred 11 2 / / / 

9. razred 7 4 1   

Mentorica Tjaša Mrak.  

 

 

 

 

 

 

 

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE  



Vodja šolskega  tekmovanja: Ava Blazetič. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

8. razred 3 3 1 / 1 

9. razred 12 2 1 / 1 

Mentorica Ava Blazetič.   

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE  

Vodja šolskega  tekmovanja: Klavdija Brecelj 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

4. razred 23 8    

5. razred 22 7    

6. razred 15 6    

7. razred 14 5 2 / 1 

8. razred 6 3 2 / / 

9. razred 11 4 1 / / 

Mentorji: 4. in 5. razred učiteljice razrednega pouka, 6. in 7. razred Klavdija Brecelj, 8. in 

9. razred Karmen Debenjak.  

 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 

Vodja šolskega  tekmovanja: Boris Kožlin. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

8. razred 2 1 1 1 / 

9. razred 7 3 / 3 / 

Mentorica za 8. razred Alenka Uršič, za 9. razred Boris Kožlin.  

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA KRESNIČKA 

Vodja tekmovanja: Suzana Koncut. 
 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto Mentorji 

4. razred 11 4 Anica Erjavec, Aleksandra Lisjak, Janja Prinčič 

5. razred 4 3 Suzana Koncut 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 



Vodja šolskega  tekmovanja: Monika Bagon. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

8. razred 8 1 / / / 

9. razred 8 4 1 1 / 

Mentorica Monika Bagon.  

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

Vodja šolskega  tekmovanja: Nives Adamič. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE REGIJSKO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno 

6. razred 2 / / / 

7. razred 4 2 / / 

8. razred 2 1 / / 

9. razred 5 1 / / 

Mentorica Nives Adamič.  

 

TEKMOVANJE IZ  SLOVENŠČINE  

Vodja šolskega  tekmovanja: Tatjana Harej. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

6. razred 5 2 / / / 

7. razred 6 2 / / / 

8. razred 2 1 1 / / 

9. razred 2 1 1 / / 

Mentorica učencem 6. razreda Tatjana Harej, 7. razreda Majda Rusjan, 8. in 9. razreda 

Tadeja Karl.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE  

Vodja šolskega  tekmovanja: Anton Perat. 

 ŠOLSKO  TEKMOVANJE DRŽAVNO   TEKMOVANJE 

 udeleženci bronasto udeleženci srebrno zlato 

1. razred 36 16 / / / 

2. razred 38 12 / / / 

3. razred 36 14 / / / 

4. razred 22 7 / / / 

5. razred 20 6 / / / 

6. razred 9 3 / / / 

7. razred 15 5 1 1 / 

8. razred 5 2 1 / / 

9. razred 8 3 1 1 / 

Mentorji: učiteljice razrednega pouka in učitelji matematike: Klavdija Brecelj, Karmen 

Debenjak, Anton Perat ter Aleša Velikonja. 

 
 
  
DEBATNI TURNIRJI 
Učenci so se udeležili šestih debatnih turnirjev, ki so potekali  preko zooma.  
Debatne trditve na turnirjih v šolskem letu 2020/2021:  
Ljudem, ki objavljajo sovražni govor na družabnih omrežjih, bi morali zapreti račun na družabnih 
omrežjih.  
Država bi morala omejiti individualno porabo energije na posameznika.  
Prepovedati bi morali filme, serije in računalniške igre z nasilno vsebino.  
Posebni status v osnovni šoli (status športnika ali status umetnika) naredi več škode kot koristi.  
Staršem bi morali prepovedati, da otrokom lažejo o obstoju božička in drugih dobrih mož.  
Prepovedati bi morali oglaševanje namenjeno otrokom.  
E-športi (tekmovanja v igranju video iger) bi morali biti vključeni v Olimpijske igre.  
Dosežki debaterjev: 
Po enkrat smo osvojili priznanje za 5. najboljšo govorko, 6. najboljšo govorko, 8. najboljšo govorko ter 
1. najboljša govorko začetnico  
Mentorica: Kristina Stopar Jenišek. 
  

  



2. LETNO DELOVNO POROČILO PODRUŽNIČNE ŠOLE VRTOJBA za 

šolsko leto 2020/21 
 

Delo na podružnični šoli je potekalo po zastavljenem programu. Z učiteljicami smo se redno sestajale 

in načrtovale delo. Dogovarjale smo se o skupnih dejavnostih in organizaciji dela (športni, kulturni 

dnevi, ekskurzije, proslave, spremstva…). V šolskem letu 2020/2021 je obiskovalo pouk 115 učencev, 

od tega: 

prvi razred devetletke -  25 učencev, razredničarka: Danica Brajnik, druga strokovna delavka Karmen 

Grosar; 

drugi razred devetletke -  22 učencev, razredničarka:Polona Keše; 

tretji razred devetletke -  20 učencev, razredničarka:Tatjana Marvin;  

četrti razred devetletke -  23 učencev, razredničarka: Janja Prinčič; 

peti razred devetletke - 25 učencev, razredničarka: Suzana Koncut. 

 

 Poleg rednega pouka so bili v popoldanskem času organizirani štirje oddelki podaljšanega bivanja: 

1. in 4. razred (24 + 3)  - 27 učencev, učiteljica Sonja Kodelja; 

2. in  4. razred (22 + 5) - 27 učencev, učiteljica Ksaverija Plesničar do 15. 10. 2020, od 20. 10. 2020 

učiteljica Marina Pintar; 

3. in 4. razred  (19 + 9) -28 učencev, učiteljica Špela Ohojak do 17.11., nato Monika Vižintin; 

5. in 4. razred (22 + 6) -  28 učencev, učiteljica: Lara Tavčar. 

 

 

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.30 do 8.00 in ga je vodila Lara Tavčar. Angleščino v petem 

razredu je poučevala Urška Lukan, angleščino v drugem, tretjem in četrtem razredu Vanja Velišček, 

glasbeno umetnost v petem razredu Tatjana Marvin, likovno umetnost v tretjem razredu Suzana 

Koncut in šport v tretjem, četrtem in petem razredu Matic Šen. Drugi neizbirni predmet Tuj jezik 

italijanščina v 4. in 5. razredu je poučevala učiteljica Kristina Stopar Jenišek,  neizbirni predmet v 1. 

razredu tuj jezik angleščina Vanja Velišček. Do 15. 10. 2020 je poučevala 2. in 4. razred OPB-ja 

Ksaverija Plesničar. Na njeno mesto pa je prišla 20. 10. 2020 gospa Marina Pintar. Prej je poučevala na 

centralni šoli.  Špela Ohojak je prišla iz centralne šole, v lanskem šolskem letu je bila na mestu 

pedagoginje. Nadomeščala je Moniko Vižintin, ki se je vrnila  17.11.2020 s porodniškega dopusta. V 1. 

razredu je učenec dobil spremljevalko Kristino Ferjančič. Zaradi bolniške odsotnosti je  Matica Šena 

nadomeščala od 17.3.2021 do 14.4.2021 Tina Sulič. 

V šolski razdelilni kuhinji  je zaposlena Darja Furlan, za čistočo šole je skrbela Iva Lulik, Samira Kalaković 

in Metka Arčon. Objekte in šolsko okolje vzdržujejo in urejajo Tadej Devetak, Danijel Mravlje, Bogdan 

Gregorič  in Marko Petejan. 



Na šoli je potekalo tudi več interesnih dejavnosti: vrtnarski krožek – Sonja Kodelja, Bralna značka - 

razredničarke, pevski zbor – Tatjana Marvin, prometni krožek – Suzana Koncut in namizni tenis – 

Miroslav Tokić.  

Poleg vzgojno izobraževalnega dela aktivno sodelujemo z drugimi šolami, udeležujemo se tekmovanj 

(logika, Vegovo tekmovanje…) in natečajev - literarnih in likovnih in pisali prispevke v  občinsko Glasilo 

ter na šolski blog. Šola sodeluje tudi z vrtcem v Vrtojbi. Dejavnosti šole se tesno prepletajo tudi z 

življenjem v kraju. Sodelovali smo na različnih prireditvah in proslavah, ki so jih organizirali Krajevni 

odbor Vrtojba, Občina Šempeter-Vrtojba in ostala društva v kraju.  

Uspešno je tudi sodelovanje s ŠSS, ki nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Enkrat tedensko je 

prihajala na šolo šolska pedagoginja Eda Jakončič, mobilna specialna pedagoginja Tamara Godec,  in 

mobilna surdopedagoginja Iris Kodrič. 

V okviru zobozdravstvene preventive so otrokom mesečno pregledovali zobe in najboljši razred tudi 

nagradili. 

Učence spodbujamo in usmerjamo v različne dejavnosti.  

Vsi učenci so tekmovali za Bralno značko iz slovenskega jezika in angleško bralno značko ter italijansko 

bralno značko v 4. in 5. razredu. Učenci so si lahko izposojali knjige v šolski knjižnici, ki jo je vodila 

bibliotekarka Lara Tavčar in potujoči knjižnici. 

Poleg pogovornih ur in roditeljskih sestankov so se starši udeležili tudi raznih delavnic, prireditev,… 

Učenci so s priložnostnimi kulturnimi programi nastopili: 

na božično novoletni prireditvi – na zoomu, 

ob slovenskem kulturnem prazniku – na zoomu, 

na »Vseslovenskem petju s srci«. 

 

Šola sodeluje v naslednjih projektih: Zdrava šola, Eko šola, Shema šolskega sadja,  Obnovljivi viri in 

učinkovita raba energije, Semena sprememb, Policist Leon svetuje, Trajnostna mobilnost, prvošolci pa 

še Varno v prometu in Junaki 3. nadstropja. 

Povezava s centralno šolo je uspešno in dobro potekala, predvsem s ŠSS in vodstvom šole. Dobro smo 

sodelovali tudi z zaposlenimi na centralni šoli, POŠ Vogrsko in z vrtcem Sonček.  

Dosežki 

 

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

Bralna značka - SLO 25 22 13 13 9 

BZ – TJA / / 4 1 5 

Logika / / / 2 1 

Kresnička  / / / 2 3 



Vegovo 6 4 4 1 3 

Topolino di biblioteka / / / 1 4 

Likovni natečaj: Češnja od cveta do.. / / S S 2PR 

Likovni natečaj: Pravljični december 2PR     

Dobrodelne akcije S S S S S 

Priznanja razreda 3 16 13 15 9 

Kolesarski izpit / / / / 22 

Naša mala knjižnica 25 / / / / 

Trajnostna mobilnost 25 22 20 22 24 

 

 

 

Nastopi, tekmovanja, prireditve  2020/2021 

 

SEPTEMBER  

9. 2020 
 

Zaradi epidemije korona virusa je začetek pouka potekal malo drugače. 
Učenci se ne smejo mešati med oddelki, paziti morajo na higieno kašlja, 
redno umivanje rok z milom in vodo, razkuževanjem prostorov in nošnjo 
mask v skupnih prostorih. Začetek pouka v novem šolskem letu od 2. – 5. 
razreda je bil ob 8. uri, za 1. razred devetletke ob 8.30. Učence od 2. do 5. 
razreda je pozdravila vodja šole Suzana Koncut. Prvošolce ter njihove starše 
pa vodja šole, razredničarka, druga strokovna delavka in učiteljica v OPB-ja. 
Starši so skupaj z učenci počakali pred šolo. V šolske prostore so vstopili 
samo učenci in učitelji. Prvošolci so si nato ogledali gledališko predstavo v 
Novi Gorici Huda Mravljica. 

5. 9. 2020 Policist na obisku v prvem razredu. 

20. 9. 2020 
 

Boreljada je potekala malo drugače. Učenci so pripravili pod vodstvom 
učiteljic podaljšanega bivanja, Tatjane Marvin in Suzane Koncut borelo, ki so 
jo razstavili v Mladinskem centru in pred cerkvijo.  

24. 9. 2020 Potekalo je 35. šolsko izbirno tekmovanje iz znanja logike do 5. razreda. 
Priznanje so prejeli: 
Učenci 4. razreda: RIA SOVDAT, NEJA PAHOR, SARA PLANKO, PIA MOLAR in 
SARA KOVAČEVIĆ; mentorica Janja Prinčič. 
Učenci 5. razreda: ULA BLAŽKO in  MITJA ERZETIČ; mentorica Suzana 
Koncut. 

OKTOBER  

Od 5. do 11. 10. 2020  
 

Teden otroka »Odgovor je pogovor«.  
V tem tednu so se zvrstile različne dejavnosti: pogovor o tej temi je potekal 
v oddelkih. 

8. 10. 2020 Srečanje 1. razreda POŠ Vrtojba  z gluhimi in naglušnimi 

16. 10. 2020 Nastopil je mandat nove ravnateljice gospe Rosane Pahor.  
Ravnateljico Rosano Pahor je Svet zavoda imenoval 24. 8. 2020. 



26. 10. do 2. 11. 
2020   

Jesenske počitnice 

NOVEMBER  

2. 11. 2020 – 8. 11. 
2020 
 

Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021 – jesenske 
počitnice 
Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 
sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s 
katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in 
preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 
8. 11. 2020. Navedba sklepa: »Na podlagi prvega odstavka 105. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja SKLEP o 
podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21. 
 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne 
epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa 
COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno izobraževalno delo 
v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. 

15. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk 
Zjutraj so učenci zajtrkovali tradicionalni slovenski zajtrk: kruh, med, maslo, 
mleko in jabolko. 
Učenci so na zoomu zapeli pesem Čebelar in se pogovarjali o pomenu 
lokalne hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka. 
 
Petošolci so naredili in podarili voščilnice za  starostnike in zdravstvene 
delavce.  

DECEMBER  

 Učenci so pod vodstvom učiteljic ustvarjali v različnih delavnicah in šolo 
novoletno dekorirali. 

24. 12. 2020  Dan samostojnosti in enotnosti – obeležitev in praznovanje državnega 
praznika dan samostojnosti in enotnosti na zoomu. Vsak razred je posebej 
pripravil prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prednovoletno 
srečanje. 

25. 12. – 4. 1. 2020 Božično novoletne počitnice 

JANUAR  

 Pouk se nadaljuje na daljavo.  

FEBRUAR  

 S podaljšanjem vladnih ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 se pouk do vključno 9. 2. 2021 nadaljuje na daljavo. 

7. 2. 2021 Učenci so obeležili slovenski kulturni praznik na zoomu. Petošolci so 
pripravili kulturni program. Mentorica: Suzana Koncut 

15. 2. 2021 
 

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja, ki ga je Vlada RS sprejela 11. 2. 2021 in bo začel 
veljati od 13. februarja in bo veljal do 19. februarja, se v šolo vračajo, 15. 2. 
2021 učenci od 4. do 9. razreda. Glede na okrožnico in priporočila NIJZ-ja se 
organizira  pouk v matičnih učilnicah, v »mehurčkih« (brez mešanja skupin). 
To velja za redni in razširjen program. Upoštevati se mora vsa higienska 



priporočila NIJZ-ja. Učitelji in drugi zaposleni v šoli se morajo tedensko 
testirati. 

16. 2. 2021 
 

Pustovanje – ohranjevanje etnološke tradicije 
Pustovanje je potekalo v mehurčkih v matičnih razredih. 

22. 2. – 26. 2. 2021 Zimske počitnice 

26. 2. 2021 Na šoli se nadaljujejo ukrepi proti razširitvi korona virusa. 

MAREC  

8. 3. 2021 Učenci 5. razreda so naredili in napisali voščilnice za upokojenke v Vrtojbi. 

30. in 31. 3. 2021 Zbiralna akcija papirja 
Učenci so zbirali papir za šolski sklad. Zbrali so 3.350 kg (247,90 evrov). 

APRIL  

1. 4. 2021 Zaradi hitre širitve širjenja koronavirusa je vlada sledila predlogu strokovne 
skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi je želela zajeziti 
nadaljnje širjenje koronavirusa. Od 1. aprila do 12. aprila, se je zaradi 
vladnega odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi začasno prenehalo 
izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in osnovnih šolah. Pouk je v tem 
času potekal na daljavo. V šoli je bilo zagotovljeno samo nujno varstvo 
učencev 1. triade.  
Za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev (če je 
samohranilec) sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (energetike, 
prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja 
okolja, informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v 
Slovenski vojski in Policiji ter v  poklicnih gasilskih enotah,  je bilo 
omogočeno nujno varstvo.    

12. 4. 2021 Učenci so se zopet vrnili v šolske klopi. Veljajo pa strogi ukrepi. Učenci so 
lahko v razredih, v mehurčkih. Skupine se med seboj ne smejo mešati. V 
skupnih notranjih prostorih učenci nosijo masko, v učilnicah pa ne. Učitelji 
se tedensko testirajo. Tisti učitelji, ki so se cepili, pa jim ni treba tedensko 
testiranje. V šoli in šolskem okolišu nosijo učitelji maske.  

21. 4. 2021 Vseslovensko petje s srci 
Po Sloveniji potekal dogodek »Vseslovensko petje s srci«. Ta dogodek je 
potekal letos četrtič. Namen tega projekta je združiti državljane in 
državljanke Republike Slovenije, Slovence in Slovenke v sosednjih državah in 
po vsem svetu v skupnem prepevanju slovenskih pesmi kot poklon sebi, 
slovenskemu jeziku, kulturi in državi. Temu dogodku so se pridružili tudi 
učenci OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici POŠ Vrtojba. Ob 10. uri so se 
učenci pridružili in peli v mehurčkih pred šolo. Na kitaro je spremljala Taja 
Zorn, na harmoniko pa Aljoša Peloz. 

21. 4. 2021 Šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička.  
Bronasto priznanje so prejeli: 
4. razred: TEODOR FORNAZARIČ in ZOJA SOFIJA SEKULIĆ;  mentorica: Janja 
Prinčič 
5. razred: RONJA VRABIČ, TEVŽ UŠAJ in MIA FELTRIN; mentorica: Suzana 
Koncut 

22. 4. 2021 Tekmovanje iz matematike 
Priznanje so prejeli:  
1.r: EMRA EMRIĆ, ANAMARIJA KONJEDIC, MATIC KRAVANJA, LAN MARKIČ, 
TILEN PAHOR in ELA TREBIŽAN  ; mentorici: Danica Brajnik in Karmen 
Grosar. 



2.r: KLARA BARLE, ZOJA BLAŽKO, MARK MANOILOV in LOVRO VALIČ; 
mentorica: Polonca Keše. 
3.r: GAJA BUDIN, IVON DORNIK, ŽAN KOMAC in LANA TREBIŽAN; mentorica: 
Tatjana Marvin. 
4.r: JALEN KRAVANJA;  mentorica: Janja Prinčič.  
5.r: ZOJA MARUŠIČ, RIA SOVDAT in TEVŽ UŠAJ;  mentorica: Suzana Koncut.  

26. 4. – 3. 5. 2021 Prvomajske počitnice. 

MAJ  

6. 5. 2021 Slovenska bakla obiskala občino Šempeter-Vrtojba 
V četrtek, 6. maja 2021, je slovenska bakla obiskala tudi občino 
Šempeter – Vrtojba, kjer je svojo pot začela pri Podružnični šoli Vrtojba. 
Bakla je tudi pri nas, tako kot povsod po Sloveniji, kamor bo 
prišla, simbolično prebujala jekleno voljo in širila olimpijskega duha . Iz 
rok olimpijskega komiteja jo je predala Suzana Koncut športnici Miji 
Erzetič in pot je nadaljevala do Šempetra. 

JUNIJ  

11. 6. 2021 
 

Društvo za nenasilno komunikacijo – delavnica za učence 2. razreda. 
 

20. 6. 2021 Priznanje na likovnem natečaju Pravljični december sta prejela KAJA URDIH 
in TILEN PAHOR iz 1. razreda, mentorici Danica Brajnik in Karmen Grosar. 

24. 6. 2021 
 

Zaključek pouka za učence z razdelitvijo spričeval in pohval. 
Bralno značko je osvojilo 82 učencev, prejeli so 4 pohvale in 4 knjižne 
nagrade za pridno branje knjig. 
Priznanje za izjemen učni uspeh so prejeli: 
3. razred: GAJA BUDIN, MIA MONIQUE ČEBRON, IVON DORNIK, JURIJ 
FERJANČIČ, ŽAN KOMAC, ANIKA MARKIČ, LANA TREBIŽAN in TILEN URDIH. 
4.razred: ULA BUDIN, TEODOR FORNAZARIČ, LARA LUKIN, ZOJA SOFIJA 
SEKULIĆ in ZOJA TOMAŽIČ. 
5. razred: ZARJA GORKIČ, SARA PLANKO in RIA SOVDAT. 
Priznanja ob koncu šolskega leta so prejeli: 
1.razred: NEJA BREMEC, JULIJA CIJAN in EMRA EMRIĆ 
2.razred: JURE ARČON, META BAJUK, KLARA BERLE, ZOJA BLAŽKO, JOVANA 
CONEVA, LARA GORKIČ, MARTIN GORKIČ, MARK MANOILOV, DAVID 
MARKIČ, NUŠA PLANKO, MELIDA RAVMANOVSKA, ANSTASIJA 
SIMONOVSKA, TIA SUSIČ, KEVIN ŠULIGOJ, LOVRO VALIČ in JAKOB 
VODOPIVEC. 
3.razred: GAJA BUDIN, MIA MONIQUE ČEBRON, IVON DORNIK, JURIJ 
FERJANČIČ, OLTA GASHI, ŽAN KOMAC, EDVARD KRASNIQI, ANIKA MARKIČ, 
ŽAN PAHOR, ZALA VITA SEKULIĆ, KAISA SOVDAT, LANA TREBIŽAN in TILEN 
URDIH. 
4.razred: NIKA BRATUŽ, EMA BUDIN, ULA BUDIN, TEODOR FORNAZARIČ, 
IVANA GOJIĆ, SARA GREGORIČ, VAL HROBAT, MELANI IVANOVA, VITA 
JENIŠEK, MAKS KOS, JALEN KRAVANJA, LARA LUKIN, DEMIR RAVMANOVSKI, 
ZOJA SOFIJA SEKULIĆ in ZOJA TOMAŽIČ 
5.razred: MIA FELTRIN, MIHA GORKIČ, ZARJA GORKIČ, OLGICA IVANOVA, 
GAJA KOGLOT, SARA KOVAČEVIĆ, ZOJA MARUŠIČ, NEJA PAHOR, SARA 
PLANKO, RIA SOVDAT in TEVŽ UŠAJ. 
 

 

 



3. LETNO DELOVNO POROČILO PODRUŽNIČNE ŠOLE VOGRSKO za 

šolsko leto 2020/21 
 

Jeseni smo normalno pričeli s pripravami na šolsko leto in tudi pouk se je s prilagoditvami 

izvajal v šoli. Pripravili in izvajali smo prilagojene protokole prihodov in odhodov učencev v in 

iz šole. V šolo so lahko vstopali le delavci šole. V skupnih prostorih je bilo obvezno nošenje 

zaščitnih mask.  

Zaradi razglasitve epidemije Covid 19 so se jesenske počitnice podaljšale še za en teden, od 2. 

do 8. novembra. Pouk se je nato preselil na daljavo. Učenci prve triade so se v šolo vrnili 9. 

februarja, druge triade pa 15. 2. 2021. Po vrnitvi v šolo je pouk potekal v mehurčkih, učenci 

različnih oddelkov se niso mešali med seboj.  

Zaradi omejevanja širjenja epidemije se je šolanje ponovno preselilo na splet od 1. do 9. aprila 

2021.  

Sicer pa je delo na podružnični šoli s prilagoditvami potekalo po zastavljenem programu. Z 

učiteljicami smo se redno sestajale in načrtovale delo. Načrtovale smo skupne 

dejavnosti (športni, kulturni dnevi, ekskurzije, proslave, spremstva…), ki pa smo jih zaradi 

epidemije večinoma izvajale po oddelkih. Sodelovale smo tudi s strokovnimi delavkami vrtca 

Zvezdica, s katerimi si delimo prostore.   

 

Pouk in organizacija dela  

V šolskem letu 2020/2021 je pouk obiskovalo 47 učencev.   

Razred  Število učencev  Razrednik   

1. razred  

2. razred   

  6  

14  

Nadja Pahor Bizjak  

3. razred  

4. razred  

  9  

  9  

Aleksandra Lisjak    

5. razred     9  Rut Jarc  

Skupaj:  47 učencev    

  

  

  

  

  



Ostali učitelji na šoli:  

Helena Hvala Prah – druga strokovna delavka v 1. razredu (20 ur)  

Andrejina Rijavec – Oddelek podaljšanega bivanja učencev  

Tanja Bavčar – druga strokovna delavka v 3. in 4. razredu (4 ure) in oddelek podaljšanega 

bivanja učencev  

Vanja Velišček – TJA v 2. in 3. in 4. razredu  

Urška Lukan – TJA v 5. razredu  

Tanja Bavčar – GUM v 5. razredu  

Matic Šen – ŠPO  v 3. in 4. razredu (3 ure), v 5. razredu (2 uri)  

Lara Tavčar – ure knjižnične vzgoje in šolska knjižnica   

Pedagoginja – Eda Jakončič   

Jutranje varstvo učencev: Helena Hvala Prah, Aleksandra Lisjak, Rut Jarc  

Mobilne specialne in socialne pedagoginje: Margerita Perišić, Kristina Simčič in Vikica Ladinek.  

Delo v šolski kuhinji je celo leto  skrbno opravljala Silva Čebron, ki je tudi čistila prostore 

prizidka v nadstropju. Za čiščenje ostalih prostorov pa je skrbela čistilka Sebira Kalaković.  

15. oktobra se je iztekel mandat ravnatelju mag. Primožu Hvala Kamenščku. Mesto 

ravnateljice je nastopila Rosana Pahor.  

Objekte in šolsko okolje so vzdrževali in urejali Marko Petejan, Tadej Devetak, Danijel Mrevlje, 

Bogdan Gregorič.  

Pouk je na šoli potekal v dveh kombiniranih in enem čistem oddelku. Pouk je potekal 

dopoldne. Organizirano je bilo jutranje varstvo učencev od 7. ure dalje. Podaljšano bivanje se 

je zaključilo ob 15.45, varstvo učencev pa ob 16.15. Za učence je bila organizirana prehrana – 

dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica.  

Pouk poteka v novem delu šolske stavbe. Čez poletje so opravili nujna vzdrževalna dela.   

Delo na podružnični šoli je potekalo po zastavljenem Letnem delovnem načrtu. Učiteljice so 

redno načrtovale in analizirale delo. 47 učencev napreduje v naslednji razred.  

Druge dejavnosti na šoli   

Otroški pevski zbor je vodila Helena Hvala Prah. Interesne dejavnosti so bile načrtovane po 

pouku v času podaljšanega bivanja. V oktobru so se pričele izvajati, vendar so po razglasitvi 

epidemije in z njo povezanimi ukrepi po vrnitvi v šolo ostali le krožki, ki so jih izvajali šolski 

učitelji. Otroški pevski zbor je deloval tudi v času pouka na daljavo.  

Otroški pevski zbor – Helena Hvala Prah  

Vrtnarski krožek – Nadja Pahor Bizjak  



Krožek italijanskega jezika – Haideja Černe  

Odbojka- zunanji sodelavci  

Nogomet - zunanji sodelavci  

Škuljanje – ŠD Škulja  

Mažoretke - zunanji sodelavci  

El1 – plesna scena - zunanji sodelavci  

Učenci so imeli možnost sodelovati in tekmovati za bralno značko iz slovenskega, nekateri pa 

tudi angleškega in italijanskega jezika. V jesenskem obdobju so si učenci v šolski knjižnici 

izposojali knjige vsak teden, v potujoči knjižnici pa enkrat mesečno. Po vrnitvi v šolo februarja 

je knjižničarka prevzela pouk v oddelku podaljšanega bivanja v Vrtojbi in šolska knjižnica ni 

poslovala.  

Veliko učencev je bilo vključenih tudi v druge izven šolske dejavnosti: godbeniška šola 

Vogrsko, glasbena šola, nogometni klub, plesni klub, Športno društvo Partizan- Renče, Gasilski 

krožek …  

  

Za spodbujanje branja smo v 1. in 2. razredu je enkrat tedensko izvajali dejavnost Rad berem.   

Na šoli smo se vključili v projekt trajnostne mobilnosti Gremo peš s kokoško Rozi.  

  

Gledališki abonma Mali polžek se zaradi epidemije ni izvajal.    

  

Delavke zobozdravstvene preventive so učence obiskale na začetku leta. Tekmovanje za čiste 

zobe je odpadlo. Zaradi epidemije  se tudi ta aktivnost ni smela izvajati, sta pa strokovni 

delavki Nelida in Jasmina spodbujali in motivirali učence za nego zob na različen načine na 

daljavo.  

Zaradi epidemije sta odpadli načrtovani plavalni šoli v naravi za učence 4. in 5. razreda na 

Debelem Rtiču.  

Plavalni tečaj za 3. razred je bil izveden drugi teden v septembru v skrajšani obliki v Ajdovščini. 

Udeležili so se ga vsi učenci 3. razreda.  

Izveden je bil kolesarski izpit za učence 6. razreda, ki je lani zaradi epidemije 

odpadel (september in maj). Prav tako se je izvedel kolesarski izpit za petošolce.  

Pedagoške delavke so se med letom udeleževale strokovnih izobraževanj v organizaciji šole in 

izven. Izobraževanja so večinoma potekala preko spletnih platform. Novosti, ki so jih  pridobile 

so skrbno uvajale v pouk in si jih izmenjale s sodelavkami.  

Predstavniki sveta staršev šole so bili  Tjaša Cernatič, Martin Šuligoj, Veronika Šuligoj.  



Poleg vzgojno izobraževalnega dela so učiteljice pripravljale učence za različna tekmovanja in 

natečaje, seveda v okrnjeni obliki zaradi epidemije. Redno smo pisali prispevke v občinsko 

glasilo ter na šolski blog. Dejavnosti šole so se tesno prepletale tudi z življenjem v kraju. 

Sodelovali smo v pobudah krajevne skupnosti Vogrsko in Občine Renče Vogrsko.  

Pogovorne ure in roditeljski sestanki so večinoma potekali preko spletne aplikacije Zoom. 

Preko Zooma so potekala tudi srečanja in prireditve za starše.  

Učenci so sodelovali na naslednjih tekmovanjih, natečajih, projektih in akcijah:  

Šolski projekti:      Eko šola  

Zdrava šola  

Shema šolskega sadja  

Obnovljivi viri in učinkovita raba energije  

Semena sprememb  

Trajnostna mobilnost  

    

  

DOSEŽKI:  

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

Bralna značka za slovenski jezik                20  16  4  

Bralna značka za angleški jezik (3. – 5. r)                1       /     3  

Logika (4. – 5. r)              1  3  

Kresnička (4. r)              1    

Kenguru – bronasto Vegovo priznanje  2  +  2  1        /  2  

Likovni natečaj Od češnje do… (3. in 4. r)    1 priznanje  

1 priznanje in 

nagrada  

  

  

 

 

 

 

 



Prireditve, nastopi, srečanja, pomembni dogodki:  

  

1. 9. 2020    Prvi šolski dan je zaradi posebnih okoliščin potekal drugače kot 

običajno. Učence 2. do 5. razreda je pozdravila vodja šole Nadja Pahor 

Bizjak.   

Prvošolce smo sprejeli skladno z omejitvami zaradi epidemije. Starše in 

učence je ob sprejemu nagovorila vodja podružnice. Sam sprejem smo 

izpeljali v učilnici, starši pa so dogajanje spremljali s terase. Pod lipami pred 

šolo je učence in starše nagovoril tudi  g. župan Tarik Žigon s prijetno 

popotnico v novo šolsko leto. Sprejema se je udeležila tudi višja svetovalka 

za družbene dejavnosti Vladka Gal Janeš.  

Vsi prvošolci smo si nato ogledali gledališko predstavo Huda mravljica in 

sprejem g. ravnatelja Primoža Hvale Kamenščka.  

18. 9. 2020  Spominska slovesnost poklona spominu na Ruske vojne ujetnike in vojake 

drugih narodnosti umrle med prvo svetovno vojno v Oseku na Poljanah. 

Slovesnosti se je udeležil ruski vojaški ataše Slavnostni govornik je bil 

zgodovinar dr. Martin Premk. V kulturnem programu so nastopile učenke 

2. razreda.  

15.9. -18.9.2020     Plavalni tečaj za 3. razred na Policah v Ajdovščini.  

24. 9. 2020  Potekalo je 34. šolsko izbirno tekmovanje iz znanja logike do 5. razreda.   

5. - 11. 10. 2020  Teden otroka posvečen ozaveščanju o pravicah otrok, dolžnostih, 

kvalitetnemu preživljanju prostega časa in predstavitev dejavnosti za 

kvalitetno preživljanje prostega časa. Letošnji teden je potekal pod 

naslovom »Odgovor je pogovor« in je bil v Sloveniji povezan s TOM 

telefonom, ki letos praznuje 30 let.  

14. – 18. 10. 2020  Teden mobilnosti Gremo peš s kokoško Rozi.  

2. – 6. 11. 2020  Podaljšane jesenske počitnice zaradi epidemije. Učitelji se pripravljajo na 

izvajanje pouka na daljavo.  

9. 11. 2020  Pouk poteka na daljavo. Poučevanje poteka preko spletnih orodij, 

elektronske pošte in easistenta.  

20. 11. 2020  

11. 6. 2021  

Slovenski tradicionalni zajtrk  

Na dan slovenske hrane ga ni bilo možno izvesti zaradi epidemioloških 

razmer, tako je bil 20. novembra dogodek izveden od doma, v okviru 

družin. 11. junija 2021 smo izpeljali »nadomestni« zajtrk.  



December 2020     Predpraznična ustvarjalnica na pobudo Občine Renče Vogrsko pod 

naslovom »Tu smo šolarji doma«. V tednu od 7. do 12. decembra smo z 

izdelki okrasili okolico šole in dome po Vogrskem.  

December 2020  Razredne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti preko spletne 

aplikacije Zoom.   

5. 2. 2021  Kulturni dom – dan. Spletna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Nastopali so učenci od 3. do 5. razreda.  

9. 2. 2021  V šolske klopi se vrnejo učenci 1., 2. in 3. razreda.  

Pouk poteka v mehurčkih. Skupine se med seboj ne smejo mešati. Vse 

dejavnosti so prilagojene zahtevam in priporočilom ravnanja ob epidemiji 

Covid-19.  

15. 2. 2021  4. in 5. razred se vrne v šolo.  

16. 2. 2021  Pustovanje in pustno rajanje smo izvedli po oddelkih na podružnični 

šoli. Učence in učiteljice sta obiskala doktor Koronko Krofek in čebela 

Zoom Zoom.  

1. - 9. 4. 2021  Pouk na daljavo za vse razrede  

23. 4. 2021  Vseslovensko petje s srci – petje ljudskih pesmi. Sodelovali so učenci vseh 

razredov in otroški pevski zbor. Na prireditvi so sodelovali tudi otroci iz 

vrtca.  

25. 5. 2021  Hvaležno sprejemamo, s hvaležnostjo dajemo. Prireditev učencev 3. in 4. 

razreda za starše.  

7. – 11. 6. 2021  Priprave na kolesarsko dirko po Sloveniji. Izdelovanje navijaških rekvizitov. 

Učenci 1. in 2. razreda so pripravili razstavo na prostem.  

12. 6. 2021  Kolesarska dirka Tour Slovenia 2021.   

23. 6. 2021  Tek podnebne solidarnosti.  

26. 5. 2021  Snemanje za promocijski video o Vogrskem »Vogrsko, vas sredi rimske 

ceste«  https://www.youtube.com/watch?v=pQI1XYKKOWw .  

24. 6. 2021  Skupna prireditev ob dnevu državnosti »Vse najboljše, Slovenija«.  

Podelitev spričeval, pohval in priznanj ob koncu šolskega leta.  

  

 Sodelovanje s starši je potekalo po prilagojenih oblikah. Komunikacija je potekala predvsem 

preko spletnih aplikacij in telefonsko. Tudi z ostalimi organizacijami in društvi je sodelovanje 

potekalo skladno z omejitvami zaradi epidemije Covid. Kljub vsemu smo uspešno sodelovali s 

KS Vogrsko, Godbeniško šolo Vogrsko, Pihalnim orkestrom Vogrsko, Športnim društvom 

Škulja, Kulturno turističnim društvom Vogrsko, Občino Renče-Vogrsko, Društvom Veteran 

https://www.youtube.com/watch?v=pQI1XYKKOWw


Nova Gorica, ŠD Sonček, Nogometnim društvom Renče, Gasilskim društvom Renče, 

Odbojkarskim klubom Nova Gorica, z delavkami zdravstvene in zobozdravstvene preventive 

ZD Nova Gorica.   

 Dobro smo bili povezani tudi z vodstvom šole, strokovnimi delavci šole, šolsko svetovalno 

službo, vrtcem Zvezdica Vogrsko, podružnično šolo Vrtojba in drugimi zaposlenimi na centralni 

šoli.     

        

4. LETNO DELOVNO POROČILO BOLNIŠNIČNI ODDELEK za šolsko leto 

2020/21 
 

 
1.POROČILO O DELU ODDELKA 
 

Šolsko leto 2020/2021 se je odvijalo v luči pandemije COVID-19 in sprememb, ki so bile rezultat 
tega. Kljub posebnim razmeram, je delo v oddelku bolnišnične šole na pediatriji potekalo tako 
rekoč celo šolsko leto, seveda, s potrebnimi prilagoditvami.  

 
V šolskem letu 2020/2021 je bilo v bolnišnično osnovno šolo vključenih 340 učencev osnovnih 
šol in šol s prilagojenim programom ter 112 dijakov. Delo je bilo v veliki večini individualno in je 
potekalo izključno v bolniških sobah. Ko je bilo v posamezni sobi več učencev, sem lahko z njimi 
izvedla tudi skupinske dejavnosti, zlasti ustvarjalne ter likovno in glasbeno umetnost.  
Ker se na pediatriji zdravijo različno bolni učenci, je potrebno poznavanje načina zdravljenja in 
pristopa k vsakemu posamezniku. Zato je za učitelja pomembno, da se sproti prilagaja nastalim 
situacijam, ki se pogosto spreminjajo. Da je bila učencem zagotovljena optimalna strokovna 
pomoč, sem bili v stalnem stiku in dogovorih z zdravstvenim osebjem in starši teh otrok, 
njihovimi matičnimi šolami ter bolnišničnimi učitelji v ostalih slovenskih bolnišničnih šolah. V 
času pandemije se je bolj uveljavilo poučevanje na daljavo, čemur sem se pri svojem delu 
prilagodila tudi sama.  
 

2.SODELOVANJE S STARŠI 
 
Hospitalizacija poleg otroka močno prizadene tudi starše, ki so imeli zaradi pandemije večje 
omejitve glede obiskov, zato je bilo sodelovanje z njimi še toliko pomembnejše. V želji, da jim 
nastalo situacijo olajšam, sem se veliko posvečala tudi komunikaciji z njimi. 

 
3.PROJEKTI 

 
Lepo je zaživel celoletni projekt Imena spregovorijo, pri katerem so nekateri učenci, dijaki in 
vrtčevski otroci, ki so se v zdravili na pediatričnem oddelku in sodelovali v bolnišnični šoli in 
vrtcu, svoja imena napisali ali narisali vsak na svoj način. Izdelki, ki so na razstavi v avli na 
oddelku, so nastali spontano in pripovedujejo delček njihove zgodbe, povezane z bivanjem v 
bolnišnici. 

 



 
4.MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

 
V mesecu maju je bila na tritedenski praksi od 3.5. do 21.5. v bolnišnični šoli Veronika Bevk, 
študentka Univerze na Primorskem iz Pedagoške fakultete, smer inkluzivna pedagogika, ki se je 
s svojim strokovnim angažiranjem in empatijo lepo vključila v proces dela.  
 

5.IZOBRAŽEVANJE 
 

4.11.2020 in 1.12.2020: TEAMS izobraževanje 8 ur  
3.12.2020: Otrok z avtistično motnjo v razredu 1.15 ure  
10.12.2020: Razumevanje čustvovanja in vedenja 1.30 ure 
Letošnje šolsko leto je postreglo z novimi izzivi glede poznavanja IKT in vpeljevanja novosti v 
delo, zato sem se tudi samoizobraževala. 

 
6.DRUGE DEJAVNOSTI 
 

Slovenski bolnišnični učitelji smo se konec šolskega leta zbrali na ZOOM konferenci, kjer smo 
predstavili svoje delovanje v času izrednih razmer in izmenjali izkušnje. Sama sem kolegicam 
poleg ostalega predstavila tudi že prej omenjeni projekt Imena spregovorijo. Udeležila sem se 
tudi ZOOM srečanja slovenskih članov mednarodne organizacije HOPE in sodelovala pri 
mednarodnem ZOOM srečanju HOPE, kjer smo izvolili nov odbor.  
V šolskem spletnem časopisu Šem5ka sem objavila pet prispevkov, enega pa v glasilu občine 
Šempeter Vrtojba. 
Tekom šolskega leta sem urejala knjižnico bolnišnične šole, dekorirala posamezne prostore na 
pediatričnem oddelku in pediatrično ambulanto. Poleg tega pa sem skrbela tudi za IKT 
pripomočke in sodelovala s tehničnim osebjem bolnišnice, predvsem v primeru, ko je bilo 
potrebno popravilo v učilnici, letos pa smo imeli v učilnici tudi poplavo. 

 
 
 


