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Letno poročilo šole vsebuje osnovne podatke o realizaciji LDN šole s podružnico Cven in vrtcem na
Cvenu.
Drugi podatki so priloga poročila oziroma so vključeni v organizacijska in statistična poročila ter
finančna in poslovna poročila, ki jih izpolnjujemo in pošiljamo na MIZŠ, Agenciji za javno pravne
evidence in storitve, Zavodu za statistiko RS, Zavodu RS za šolstvo ter ustanoviteljici šole, Občini
Ljutomer. Pregled delovanja in pomembnejših dogodkov šole je predstavljen tudi v šolski kroniki.
vrtcem
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ORGANIZIRANOST
ŠTEVILO UČENCEV

1.1

ob zaključku šolskega leta in v preteklem šolskem letu
Število oddelkov/učencev
2017/2018
2018/2019
na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
- matična šola
21/456
20/430
- podružnica Cven
3/34
3/43
- podružnica Cvetko Golar
5/34
5/34
Skupaj:
29/524
28/507
Število skupin/otrok vrtec Cven
2/34
2,5/37
Iz preglednice je razvidno, da je v šolskem letu 2018/2019 en oddelek manj kot v preteklem šolskem
letu. Število učencev se je zmanjšalo za 17 učencev, kar znaša 3%. V vrtcu Cven je ob koncu šol. leta
2018/19 37 otrok.
ZAPOSLENI STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

1.2

Preglednica zaposlenih na dan 30. 06. 2019 po izobrazbi
I.
2

II.
5

III.
2

IV.
8

V.
8

VI.
24

VII.
61

VIII/1
1

VIII/2
1

V preglednici 9 so prikazani vsi zaposleni na dan 30. 6. 2019. Skupaj vseh zaposlenih: 112.
Število učiteljev in drugih strokovnih delavcev v šolskih letih, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/19 po nazivu
na dan 30. 06. 2019.
Naziv
Brez naziva
Mentor
Svetovalec
Svetnik
Učitelji in ostali strok. delavci

2016/2017
18
24
38
2
82

2017/2018
23
21
38
3
85

2018/2019
24
21
40
3
88

Število administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/19 na dan
30.06.2019
Delovno mesto
Administr. računovod. delavci
Tehnični delavci
Skupaj:

2016/2017
4
17
21

2017/2018
4
18
22

2018/2019
4
20
24
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Cilj: do zaključka šolskega leta nimajo vsi učitelji vseh pogojev za zasedbo delovnega mesta, torej cilj
ni dosežen, saj štiri delavke nimajo ustrezne izobrazbe.
1.3

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni aktivi so imeli redne sestanke, od 3 do 5 krat v šolskem letu. Njihovo delo je potekalo po
začrtanem programu dela. Obravnavali so aktualnosti glede programa, učnih metod in oblik dela,
obremenjenost učencev, vprašanja organizacije dela, usklajenost načrtovanja dejavnosti, delo in
sodelovanje s starši, analizirali so dosežke NPZ, tudi po vertikali za SLO in MAT, izdelali načrt izboljšav
pouka ter pripravili analizo o uresničevanju in učinkih načrtovanih izboljšav. Prioritetne naloge so bile:
- formativno spremljanje, kakovostna in vključujoča šola, varno in spodbudno učno okolje;
- preizkusi preverjanja znanja in ocenjevanja naj bodo oblikovani po smernicah NPZ, kjer so
zastopane vse taksonomske ravni, zapisana naj bodo vprašanja za ustno ocenjevanje;
Posebno pozornost na področju učenja in poučevanja so namenjali spodbujanju razvoja bralne
pismenosti – sposobnost kritičnega razmišljanja, razumevanja in utemeljevanja.
Učence so spodbujali k branju za bralno značko.
Na vzgojnem področju so dajali poudarek razvoju odgovornosti in samostojnosti s poudarkom na
kulturi prehranjevanja in zmanjšanju zavržkov hrane, izvajanje minute za zdravje.

Učiteljski zbor
Uresničevanje LDN sproti spremljamo in evalviramo na sestankih strokovnega zbora šole ali na
posebnih informativnih sestankih. V preteklem šolskem letu smo imeli poleg 5-ih ocenjevalnih
konferenc še 8 rednih skupnih sestankov strokovnega zbora in več krajših informativnih sestankov na
matični šoli. Posebej so imeli ocenjevalne konference in strokovne zbore na podružnici Cvetka Golarja,
v vrtcu na Cvenu pa dve pedagoški konferenci in mesečne strokovne aktive, ki jih vodi vodja vrtca.
Na strokovnem zboru so bile obravnavane naslednje pomembnejše teme:
 Postopki oživljanja in AED
 Akcijski načrt prednostnih nalog
 Razširjeni program osnovne šole RaP
 Evidentiranje delovnega časa
 Program promocije zdravja na delovnem mestu
 Obravnava pravilnika o mobingu
Zapisniki dela strokovnih organov šole so del šolske dokumentacije in se hranijo trajno v arhivu šole.
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1.4

DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV

Kolektivna izobraževanja:





Kako ravnati z učno in vedenjsko težavnimi otroki
Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk
Osebnostne motnje med nami
Kako pomagati, če ima otrok specifične učne težave

Ostali programi:
Študijska skupina RP: 18
Delavnica kako izboljšati kakovosti OŠP: 2

Predstavitev gradiv založbe Rokus: 2
Snovanje kriterijev na učni sklop Aritmetika in
algebra: 2
Kriteriji uspešnosti in spremljanje napredka
učencev pri SPO v 1. triletju: 2
V. mednarodna konferenca o specifičnih učnih
težavah: 1
Tematski sklop o književnosti na splošni maturi: 1

Študijska skupina GUM: 2
10. Posvet KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: 2
Nacionalni posvet o prehrani, Šolski lonec: 2
Razredništvo - moja naloga ali poslanstvo: 3
ŠS: KEM, BIO, NAR: 3
Atletika v 3. vzgojno - izobraževalnem obdobju OŠ: 1
Filmska vzgoja v OŠ: 1
Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju: 3
Kulturni bazar: 4
Trajnostna mobilnost: 3
Glasbena delavnica na RP: 13
Izobraževalni sejem INTERPÄDAGOGICA: 13
Projekt NA- MA poti: 9
Uporaba IKT pri učenju na prostem: 3
Kvalitativna analiza NPZ za izboljšanje
matematike: 1
Študijska skupina matematika: 2

pouka

Študijska skupina nemščina: 2
Simpozij Rokus: 2
Kaj lahko naredimo za boljše branje otrok Strokovni center Pomurje: 1
Strokovni posvet – konec prve svetovne vojne: 1
Rokus - učbeniki za geografijo: 1
Posvet mentorjev čebelarskih krožkov: 1
Študijska skupina DKE: 1
Poučevanje otrok po meri 21. stoletja: 1
Ples v OŠ: 1
3.mednarodni znanstveno - strokovni posvet
nadarjeni: 1
Študijska skupina fizika: 1
Študijska skupina za MSPS: 1
Izobraževanja v sklopu SC Pomurje:1

OUP konferenca: 3
Študijska skupina TJA: 3
Študijska skupina ŠPO: 1
1. mednarodna konferenca “Trajnostni razvoj v
izobraževanju”: 1
Mala zborovska šola: 2
Zborovska šola: 2
Zborovska šola za vrtce: 1
Seminar za zborovodje s Petro Grassi: 1
Mednarodna konferenca “Prehrana, gibanje in zdravje”:
1

Pomoč učencem z učnimi težavami v OŠ: 1
Spretnost izdelovanja zapiskov – Bravo Pomurje: 1
Kompetenten učitelj - srce sodobne šole: 2
Matematik I: 2

Bibliopedagoška šola: 1
Pešbus in bicivlak (Mobilnost): 1
Avtonomija v šoli - mednarodni simpozij v Črenšovcih: 4
Študijske skupine ZGO, GEO: 2
RAP – Spodbujanje duševnega zdravja: 2
Izdelki iz ličja in šibja: 1
Snovanje kriterijev uspešnosti na učni sklop Geometrija
in merjenje: 4

Čustveno vedenjske motnje: 1
Otroški parlament: 1
Izstopajoča vedenja: 1
XXV – konferenca učiteljev nemščine: 3
Zmorem sam: 1
Konferenca Pouk na prostem po modelu roke: 1
4. akademija Rokus: 1

Folklora: 1
Izobraževanje SVIZ: 1
Izstopajoča vedenja: 1
Srečanje ravnateljev Portorož: 1
Srečanje ravnateljev ZRSŠ: 1
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Načrtovanje vzgojno - izobraževalnega dela s sodobnimi
učnimi pristopi: 4
Akademija Lili in Bine: 5
Orffova delavnica 2: Na zmenek s klasiki: 2

Poti za izboljšanje učnih dosežkov: 1
2. mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju
v izobraževanju: 1
NIJZ – Usposabljanje organizatorjev prehrane v
javnih zavodih: 1

Poročilo o izobraževanju delavk vrtca je v LP vrtca v prilogi.
Cilji na področju strokovnega spopolnjevanja
Ugotavljamo, da smo v veliki meri dosegli izboljšanje kompetenc na področju komunikacije z učenci in
zaposlenimi. Uvajanje formativnega spremljanja z osmišljenimi cilji učenja vplivajo na učinkovito delo,
motivacijo in odgovornost vseh učečih.
Posebno pozornost smo v letošnjem letu namenili strokovnemu spopolnjevanju za delo z učenci s
posebnimi potrebami.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je opravila načrtovana dela v skladu s konceptom šolskega svetovalnega
dela. Izvajala je predavanja, delavnice, svetovalno delo za učence, starše in posvetovalno delo z učitelji.
Sodelovala je z vodstvom šole pri oblikovanju šolske klime. V okviru karierne orientacije je izvajala
svetovanje in poklicno vzgojo v okviru pouka, naravoslovnih dni in ur oddelčne skupnosti. Informirala
je učence in starše za potrebe vpisa in štipendiranja. Vodila je postopke vpisa v srednjo šolo. Skupaj z
drugimi šolami smo organizirali tržnico srednjih šol za učence 9. razreda in njihove starše. V letošnjem
šolskem letu je šolo zapustilo 62 učencev 9. razreda, od tega se jih je 33 vpisalo v gimnazijske
programe, 22 učencev se je vpisalo v program srednje strokovno in tehnično izobraževanje in 7
učencev se je vpisalo v program srednjega poklicnega izobraževanja.
Svetovalna služba je sodelovala v projektnih timih in strokovnih skupinah za delo z učenci z učnimi
težavami in s posebnimi potrebni ter z nadarjenimi učenci, koordinirala izvajanje programa Zdrave
šole, urejala statuse mladih perspektivnih športnikov in kulturnikov idr. Psihologinja je opravila
psihološko diagnostiko z učenci z učnimi težavami in nadarjenimi učenci in koordinirala delo z učenci
s posebnimi potrebami.
Svetovalni delavki sta sodelovali z zunanjimi institucijami (Zdravstveni dom Ljutomer, CSD Ljutomer,
Zavod za zaposlovanje, Nacionalni institut za javno zdravje, Zavod za šolstvo, RIC, Zdravstveni dom
Aldolfa Drolca Maribor, Center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut RS Soča, itd.)
Izveden je bil vpis šolskih novincev. V prvi razred se je vpisalo 42 otrok na matično šolo in 5 otrok na
podružnično šolo Cven.
Svoje delo sta opravili komisiji za sprejem šolskih novincev in komisija za poklicno usmerjanje.
Svetovalna služba je reševala tudi vse bolj zapletena psiho-socialna, materialna, zdravstvena in druga
stanja učencev. Svetovala je učencem, učiteljem in staršem pri vzgojnih in disciplinskih težavah, vodila
uradne zaznamke in predpisano dokumentacijo. Na pobudo razrednikov je vodila skupinske razgovore
z učenci o šolskih pravilih, hišnem redu, reševanju konfliktov in stisk v obdobju odraščanja.
Šolska psihologinja je v šolskem letu 2018/2019 sodelovala z Univerzitetnim rehabilitacijskim
inštitutom RS Soča v projektu Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela.
V projektu so sodelovali učenci s posebnimi potrebami iz 8. in 9. razreda. K projektu v letošnjem
šolskem letu od učencev ni pristopil nihče, so pa bili povabljeni.
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PRIDOBLJENA SREDSTVA (brez tržne dejavnosti)
VIR PRIHODKA
STARI PAPIR
Bazar

DONACIJE

ŠOLSKI SKLAD
Prostovoljni
koncerta OŠIC
SKUPAJ:

prispevki

vsi
Matična
Cven
Golar
Matična
Cven - šola
Golar
Cven - vrtec
vsi
iz Vsi

VSOTA
2.302,65
1.262,62
200,00
410,82
3.634,18
212,48
0
175,00
2.281,31
214,95

PROJEKTI 2018 – KOLEDARSKO
LETO
ART KINO
ASISTENT OPP. Do 30.6.2018
ERASMUS
IKT SIO 2020
Mreža Strokovnih Institucij
Na Ma Poti
PROJEKT POGUM
POŠ
PRIPRAVNIK ESS do 30.6.2018
TRAJNOSTNI RAZVOJ
ZŽS do 31.8.2018
Drobtinica, dobrodelna akcija

CG

CG

CG, Vrtec Cven

MČ RČ OŠ IC Ljutomer

0
4.704,63
11.971,72
12.247,56
5.324,62
801,81
0
24.000,00
6.849,21
0
9,588,04
663,50

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI

1.5

Učila in učna sredstva so se nabavljala v okviru potreb, ki so jih načrtovali in uskladili strokovni aktivi
ter v okviru zagotovljenih sredstev. Iz sredstev za učila smo na matični šoli in na podružnični šoli Cven
nabavili v skupni vrednosti 2987,22.

2

UČNO-VZGOJNI PROGRAM

Izvedli smo ga po predmetniku, učnih načrtih in v skladu s šolskim koledarjem ter spremembami v
skladu s pristojnostmi šole po pravilniku o šolskem koledarju.

REALIZACIJA POUKA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2018/2019
UČNI USPEH UČENCEV



opisno ocenjeni: 74 učencev na matični šoli + 14 učencev Cven = 88 učencev.
številčno ocenjeni: 356 učencev + 29 učencev Cven = 385 učencev

Osnovno šolo je uspešno zaključilo 62 učencev 9. razreda matične šole.
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USPEH PO RAZREDIH V %
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
1.

2016/2017
100

2017/2018
97,5

2018/2019
100

2.

100

100

100

3.

100

100

100

4.

100

98

100

5.

93,6

100

87

6.

100

100

100

7.

100

100

100

8.

98

100

100

9.

100

100

100

1.

100

100

88,9

2.

100

100

100

3./4.

95

100

100

100

100

99 %

98 %

Podružnična šola Cven

5.
Poprečni uspeh
OŠ program

99 %

Učni uspeh učencev OŠ programa v šolskem letu 2018/2019 je bil 98%, kar je za en % nižji kot v lanskem
šolskem letu. Osem učencev v OŠ programu ni doseglo minimalnih standardov znanja, od tega sedem
na matični šoli in eden na podružnični šoli Cven.
2.1

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

9. razred
V tem šolskem letu je na NPZ bilo prijavljenih 62 devetošolcev na matični šoli in štirje učenci na OŠ
Cvetko Golar. Izmed 62 učencev je bilo pet učencev z dodatno strokovno pomočjo.
MAT – 9. r. (60 učencev)
Šolsko povprečje pri matematiki je 51,83%
Državno povprečje pri matematiki je 51,05%.
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 0,78% višji od povprečja v državi.
SLO – 9. r. (61 učencev)
Šolsko povprečje pri slovenščini je 48,52%
Državno povprečje pri slovenščini je 48,48%.
Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 0,04% višji od povprečja v državi.
LUM– 9.r. (60 učencev)
Šolsko povprečje pri likovni umetnosti je 50,03%.
Državno povprečje pri likovni umetnosti je 49,82%.
Povprečni dosežek pri likovni umetnosti na šoli je za 0,21% višji od povprečja v državi.
MAT (NIS) – 9. r. (4 učenci)
Šolsko povprečje pri matematiki je 64,00%.
Državno povprečje pri matematiki je 51,48%.
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 12,48 % višji od povprečja v državi.
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SLO (NIS) – 9. r. (4 učenci)
Šolsko povprečje pri slovenščini je 81,50%
Državno povprečje pri slovenščini je 64,39%.
Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 17,11% višji od povprečja v državi.
DRU (NIS) – 9. r. (4 učenci)
Šolsko povprečje pri družboslovju je 78,00%
Državno povprečje pri družboslovju je 52,75%.
Povprečni dosežek pri družboslovju na šoli je za 25,25% višji od povprečja v državi.
6. razred
V tem šolskem letu je NPZ opravljalo 42 šestošolcev na matični šoli in 2 učenca na OŠ Cvetko Golar.
Izmed 42 učencev so bili trije učenci z dodatno strokovno pomočjo.
MAT – 6. r. (41 učencev)
Šolsko povprečje pri matematiki je 56,63%.
Državno povprečje pri matematiki je 57,28%.
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 0,65% nižji od povprečja v državi.
SLO – 6. r. (42 učencev)
Šolsko povprečje pri slovenščini je 51,37%
Državno povprečje pri slovenščini je 49,43%.
Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 1,94% višji od povprečja v državi.
TJN – 6.r. (21 učencev)
Šolsko povprečje pri nemščini je 75,37%.
Državno povprečje pri nemščini je 68,92%.
Povprečni dosežek pri nemščini na šoli je za 6,45% višji od povprečja v državi.
TJA – 6.r. (21 učencev)
Šolsko povprečje pri angleščini je 59,72%.
Državno povprečje pri angleščini je 51,36%.
Povprečni dosežek pri angleščini na šoli je za 8,36% višji od povprečja v državi.
MAT (NIS) – 6. r. (2 učenca)
Šolsko povprečje pri matematiki je 48,00%.
Državno povprečje pri matematiki je 42,54%.
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 5,46% višji od povprečja v državi.
SLO (NIS) – 6. r. (2 učenca)
Šolsko povprečje pri slovenščini je 68,00%
Državno povprečje pri slovenščini je 58,90%.
Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 9,1% višji od povprečja v državi.

PRIMERJAVA REZULTATOV NPZ MED LANSKIM IN LETOŠNJIM ŠOLSKIM LETOM
6. razred:
Pri MAT smo letos izboljšali rezultat za 0,58% (lani smo bili 1,23% pod povprečjem, letos 0,65% pod
povprečjem).
SLJ: izboljšali smo so rezultat glede na lanske rezultate za 2,54%. (lani smo bili 0,6% pod povprečjem,
letos za 1,94% višje).
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TJA: poslabšali rezultat za 1,82% (lani bili 10,18 nad povprečjem, letos 8,36% nad povprečjem).
TJN: izboljšali rezultat za 1,14% (lani bili 5,31 nad povprečjem, letos 6,45 nad povprečjem).
9. razred:
Pri MAT smo letos izboljšali rezultat za 2,54% (lani smo bili za 1,76% pod povprečjem, letos 0,78%
nad povprečjem).
SLJ: Letos izboljšali rezultat za 1,84% (lani bili 1,8% pod povprečjem, letos 0,04% nad državnim
povprečjem).
Učitelji šole sodelujejo pri analiziranju in načrtovanju izboljšav pouka po vertikali. Opravili so analizo
dosežkov v okviru aktiva, z učenci in na strokovnem zboru, pregledali izvajanje izboljšav poučevanja v
tem šolskem letu in predlagali nekaj novih pristopov in dejavnosti za izboljšanje znanja učencev po
celotni vertikali.
Sintezna analiza rezultatov NPZ z načrti izboljšav je v prilogi številka 2.
IZBIRNI PREDMETI
Izvajali smo 21 izbirnih predmetov v 22 skupinah za učence od 7. – 9. razreda.
OBLIKE DIFERENCIACIJE
Izvajali smo notranjo diferenciacijo pri pouku vseh predmetov in drugih dejavnostih. Učitelji prilagajajo
načine dela potrebam posameznega učenca.
V 4., 5. in 6. ter 7. razredu smo na matični šoli izvajali fleksibilno diferenciacijo pri slovenščini,
matematiki in tujem jeziku ter notranjo diferenciacijo v 4. razredu na podružnici Cven.
V 8. in 9. razredu so se slovenščina, matematika in nemščina izvajali v heterogenih skupinah. V 8.
razredu se je angleščina izvajala v heterogenih skupinah, v 9. razredu pa v homogenih skupinah.
Prehajanje med ravnmi zahtevnosti: učenci so imeli skozi vse leto možnost prehajanja med ravnmi
zahtevnosti, v devetem razredu le na osnovi ocen.
2.2

DODATNA STROKOVNA POMOČ

V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bilo v šolskem letu 2018/2019
vključenih 43 učencev (29 dečkov in 14 deklet), od tega 5 na podružnični OŠ Cven. Odstotek otrok s
posebnimi potrebami je 8,99% glede na število vseh učencev v šoli. Obstaja trend naraščanja
vključenih učencev in učenk s posebnimi potrebami, saj jih je v lanskem šolskem letu bilo vključenih
8,38 %.
Število učencev s posebnimi potrebami po razredih:
1.razred: 3 učenci + 2 učenca na POŠ Cven
2. razred: 1 učenec (izpis med šolskim letom) +1 učenec na POŠ Cven
3. razred: 0 učencev
4. razred: 6 učencev (1 učenec se je med šolskim letom izpisal) + 1 učenec na POŠ Cven
5. razred: 8 učencev + 1 učenec na POŠ Cven
6. razred: 3 učenci
7. razred: 2 učenca
8. razred: 9 učencev
9. razred: 6 učencev (1 učenka je med šolskim letom umrla)
Vrste motenj:
 čustveno vedenjske motnje: /
 motnja v duševnem razvoju: 1 učenec
 govorno jezikovne motnje: 6 učencev
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slabovidnost: 1 učenec
primanjkljaji na posameznih področjih učenja: 18 učencev
dolgotrajno bolni: 2 učenca
več vrst motenj: 18 učencev

Od 43 učencev s posebnimi potrebami sta se med šolskim letom 2 izpisala, ena učenka je umrla. V tem
šolskem letu je bilo podanih 8 novih vlog za začetek postopka usmerjanja. Za 2 otroka s posebnimi
potrebami smo iz Zavoda za šolstvo na šolo prejeli zahtevek za preverjanje ustreznosti odločbe. Za 2
učenca so starši sami vložili vlogo za spremembo odločbe o usmeritvi.
Pet učenk iz 9. razreda je zaprosilo za učno pomoč v srednji šoli.
V Vrtec Cven je bil v letošnjem šolskem letu vključen 1 otrok s posebnimi potrebami. Pri istem otroku
je bil podan zahtevek za usmerjanje.
Dodatno strokovno pomoč so izvajale specialne in rehabilitacijske pedagoginje, inkluzivna
pedagoginja, logopedinja, psihologinja ter tiflopedagoginja. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami
je strokovna skupina pripravila individualizirani program in ga ob polletju ter zaključku šolskega leta
tudi evalvirala.
Za otroke s posebnimi potrebami so učiteljice za dodatno strokovno pomoč izvedle 4 delavnice, in
sicer v mesecu oktobru in decembru 2018 in meseca januarja in junija 2019.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI
Dopolnilni pouk smo izvajali za učence razredne in predmetne stopnje iz MAT, SLO, TJA, TJN, FIZ.
Dodatni pouk za učence 2. in 3. triletja je potekal iz MAT, TJN,TJA, SLJ.
Dopolnilni pouk
1. triletje: 37 učencev
2. in 3. triletje: 92 učencev
Skupaj: 129 učencev, kar je 27%.
Dodatni pouk:
1. triletje: 56 učencev
2. in 3. triletje: 44 učencev
Skupaj: 100 učencev, kar je 21%.
Skupaj vključenih učencev v dopolnilni in dodatni pouk (OŠ program): 229, kar je 48 %.
NADARJENI UČENCI
Evidentiranje učencev je potekalo v skladu s konceptom dela z nadarjenimi učenci. V 3. razredu je v
letošnjem šolskem letu na novo evidentiranih 7 učencev. Identificiranih je bilo 10 učence kot
nadarjenih. Psihologinja je opravila psihološka testiranja, učitelji so izpolnili ocenjevalne lestvice. V
srednjo šolo se je vpisalo 14 nadarjenih učencev. Delo z nadarjenimi je sledilo načelom: širitev in
poglabljanj temeljnega znanja, upoštevanje individualnosti, uporaba višjih oblik učenja, podpiranje
ustvarjalnosti, sodelovalno učenje in spodbujanje samostojnosti in ustvarjalnosti. Oblike dela:
notranja diferenciacija individualizacija in personifikacija, dodatni pouk in priprava na tekmovanja,
obogatitveni programi, raziskovalne naloge in programi za Posebni in socialni razvoj. Nadarjeni učenci
so bili uspešni na tekmovanjih iz znanja ter tudi na glasbenem in športnem področju.
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Učenci 9. razreda so za potrebe vpisa v srednje šole izdelali poročila o delu na področju odkrite
nadarjenosti, ki so jih oddali ob vpisu v srednje šole.
Spremljanje nadarjenih učencev: Z vsemi učenci je koordinatorka dela z nadarjenimi učenci opravila
razgovor na koncu šolskega leta o njihovem delu, dosežkih in načrtih v naslednjem šolskem letu,
nadarjeni učenci so po razgovoru izdelali poročila o delu in dosežkih v letošnjem šolskem letu in
zapisali, na katerih področjih se želijo udejstvovati v naslednjem šolskem letu.
DELO Z UČENCI, KI IMAJO TEŽAVE PRI UČENJU – INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Učenci z učnimi težavami šola prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter mu omogoči vključitev k
dopolnilnemu pouku in druge oblike individualne ali skupinske pomoči. Individualno in skupinsko
pomoč so izvajale Jerica Smodej Bohanec (nadomeščala je Matejo Ferenčak), Tanja Zanjkovič, Metka
Sobočan Sarjaš, Monja Kolbl in Andrej Huber. Za učence, ki so bili vključeni v individualno in skupinsko
pomoč, je bil izdelan izvirni delovni projekt pomoči.
Od 1. do 5. razreda je bilo v ISP vključenih 9 učencev, od 6. do 9. razreda pa 15 učencev.
STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA ŠPORTNIKA je v tem šolskem letu imelo 27 učencev, status
kulturnika 1 učenka.
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE UČENCEM

2.3

Pohvale razrednikov za odlične učne rezultate, vzorno vedenje, pomoč sošolcem in vključevanje v
dejavnosti je od 1. do 9. razreda prejelo 101 učencev. 367 učencev je na šolskih tekmovanjih prejelo
bronasta priznanja, 109 srebrna in 6 zlata. Na regijskem tekmovanju so učenci prejeli 8 zlatih priznanj.
Na državnem nivoju so osvojili 71 srebrnih in 5 zlatih priznanj.
Podelili smo 20 knjižnih nagrad posameznim učencem za izjemne dosežke.
Za odlične učne rezultate vsa leta šolanja je dobilo pohvalo 17 učencev, knjižno nagrado je prejelo 18
učencev 9. razreda.
Med devetošolci je bila izbrana za športnico leta Pia Artenjak in za športnika leta Rok Hošpel. Za učenko
leta je bila izbrana Neja Štampar, za učenca leta pa Jure Ahlin. Za posebne dosežke in odlične učne
rezultate vseh devet let je učencem devetega razreda priznanja podelila županja občine Ljutomer,
mag. Olga Karba.

POMEMBNEJŠI DOGODKI IN DOSEŽKI ŠOLE

2.4











Projekt Med zvezdami – kot nagrado za osvojeno bralno značko (osvojili so jo vsi učenci) in
spanje v šoli so izvedli tudi na POŠ Cven, 10. 5. 2019 v sodelovanju s knjižničarko Katjo Kraljič,
prostovoljko Aniso Kelenc in Policijsko postajo Ljutomer.
Zaključna prireditev za starše na POŠ Cven skupaj s praznovanjem 40 let vrtca Cven, 14. 6.
Prireditev s KD Cven “Iz majhnega raste veliko” v Zadružnem domu Cven, 8.6.2019 (OPZ,
folklora, tamburice).
Tradicionalni slovenski zajtrk.
Teden vseživljenjskega učenja.
OPZ in MPZ OŠIC, Glasbena ustvarjalnica 1 in 2 in OPZ Cven so 5. junija izvedli letni koncert
zborov OŠIC “OD SLOVENIJE DO AFRIKE” v Domu kulture Ljutomer.
Otroški pevski zbor in komorna skupina so izvedli drugi koncert v Domu starejših občanov
Ljutomer.
Udeležba na Festivalu inovativnosti in ustvarjalnosti v Murski Soboti (ZRSŠ).
V okviru trajnostnega razvoja in učilnice na prostem so učenci 5. a razreda začeli z
načrtovanjem in zbiranjem sredstev za izdelavo instrumentov v naravi, ki so jih poimenovali
Naravomenti. V naslednjem šolskem letu bodo z deli nadaljevali. Ob pomoči staršev in drugih
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2.5

mojstrov bodo v učilni na prostem ob šotorih in čutnih poteh postavili inštrumente, ki bodo
stimulirali posluh otrok.
Na POŠ Cven smo izvedli naslednje naloge v okviru trajnostnega razvoja: urejanje in
vzdrževanje visokih gred, samooskrba s semeni in sadikami, vzgajanje rastlin, obrezovanje
dreves in robidovja, prepoznavanje in poimenovanje sadja, zelenjave in zelišč ter uporabnost
le-teh, pobiranje in sušenje zelišč (za božično-novoletni bazar, za pitje pri malici in za darila
gostom), pitje vode z dodanimi svežimi zelišči iz zeliščnega vrta namesto sokov, priprava
napitkov s pridelki s šolskega vrta, spoznavanje ajde v kulinariki, pobiranje koruze, ličkanje
(sodelovanju s TD Grunt Cven) vzgajanje za razvijanje spretnosti in ozaveščanje pomena za
samooskrbo, razvijanje odnosa do dela in narave, pomen in uspeh sodelovalnega dela in
razvijanje odgovornosti ter samostojnosti, v sodelovanju s starši pa smo prebarvali tudi igralo.
18. junija smo pripravili zaključno prireditev za starše.
EVALVACIJA PROGRAMA IN UČNO-VZGOJNIH REZULTATOV

ANALIZA UČNO-VZGOJNIH REZULTATOV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA je bila opravljena na ocenjevalnih
konferencah junija 2019. Podrobne analize so v zapisnikih ocenjevalnih konferenc, poročilih
razrednikov in učiteljev ter v samoevalvacijskem poročilu.

3

POROČILO O VZGOJNEM DELOVANJU ŠOLE

V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali prednostno nalogo na področju samoevalvacije.
Poudarek je temeljil na dveh ciljih.
Prvi je zajemal učenje in poučevanje, kjer smo spodbujali razvoj bralne pismenosti (sposobnost
kritičnega razmišljanja, razumevanja in utemeljevanja) in bralno značko (razvijanje bralne kulture
učencev, vzpodbujanje prostovoljnega branja v prostem času, pridobivanje kniževnega znanja).
Drugi cilj je zajemal vzgojno področje, kjer smo razvijali odgovornost in samostojnost s poudarkom na
kulturi prehranjevanja in zmanjšanjem zavržkov hrane, izvajanje minute za zdravje.
Vzgojno-izobraževalni vidik šolske prehrane je vključeval cilje in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki
so bili povezani s šolsko prehrano. Te so bile:
- vzgajati in izobraževati učence za razvoj navad zdravega življenja in navajanje na varovanje zdravja,
- vplivati na optimalni razvoj učencev z zagotavljanjem kakovostnih obrokov šolske prehrane,
- vzgajati in izobraževati učence o zdravi, varni in varovalni prehrani,
- vzgajati in izobraževati učence za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in okolja,
- vzgajati, izobraževati ter razvijati zavest učencem za odgovorno ravnanje s hrano,
- vzgajati, izobraževati ter razvijati zavest učencem o kulturi prehranjevanja.
Podružnice so prilagodile prednostne naloge in jih zapisale v svoje programe dela.
Razredniki imajo Publikacijo (VN, Pravila šolskega reda-PŠR), Pravila prehranjevanja, Pravila pri ŠPO in
v knjižnici, Pravilnik o opominih, e-dnevnik v programu Lopolis.
Razredniki so seznanili učence s Pravili šolskega reda in prednostno nalogo na prvi razredni uri, starše
na prvem roditeljskem sestanku, ravnatelj na prvem sestanku sveta staršev in sveta zavoda.
Oddelki so oblikovali oddelčna pravila.
Seznam dežurnih oddelkov je bil na oglasni deski pri in v zbornici šole in je bil dopolnjen z nalogami
dežurnih oddelkov v jedilnici v glavnem odmoru.
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Razredniki so spremljali delo učencev svojem oddelku.
Poročali so o vzgojnem delovanju oddelkov na ocenjevalnih konferencah.
Izrečenih je bilo 15 vzgojnih opominov.
Gospa Natalija Šparakl, vodja šolske skupnosti na matični šoli, je prednostne naloge vključila v program
dela šolske skupnosti. Poročilo je bilo podano na 9. učiteljskem zboru, 27. 6. 2019. Vodje strokovnih
aktivov so v SE tabelo vpisali analizo prednostnih nalog ter izpolnili tabelo vzgojnih ukrepov in
postopkov.
V šolskem letu 2018/2019 se je ustanovil nov tim za VN. Ima 11 članov. Naša naloga je bila celovita
prenova VN. Tekom leta se je tim za VN sestal velikokrat. Ker gre za obsežen projekt, je VN še vedno v
fazi prenove. Tekom novega šolskega leta bodo nekatere novosti le delno vpeljane v obstoječi VN šole.
Tim za VN pa bo s prenovo nadaljeval še v šolskem letu 2019/2020. Takrat lahko pričakujemo končno
verzijo prenovljenega VN.
Vodja šolske skupnosti na matični šoli je Natalija Šparakl, na razredni stopnji Martina Kuzma. Na šoli
Cven vodi šolsko skupnost Katja Habjanič, tim za VN vodi Tanja Trstenjak, na šoli C. Golarja vodi šolsko
skupnost Suzana Vaupotič, tim za VN pa Mateja Štefanec.
Dokumentacija o vzgojnem delovanju šole: VN, PŠR veljata od 1. 6. 2009, s spremembami od 1. 9.
2016, Hišni red šole velja od 1. 9. 2008, s spremembami od 1. 9. 2017.
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4
4.1

DEJAVNOSTI OB POUKU
RAZŠIRJENI PROGRAM

DNEVI DEJAVNOSTI
Dejavnosti so bile izvedene po programu. Opravljali smo sprotno evalvacijo dejavnosti in z
zadovoljstvom ugotavljamo, da s skrbnim načrtovanjem in dobro izpeljavo dosegamo zastavljene cilje.
Evalvacije dnevov dejavnosti so v poročilih oddelkov in zapisnikih strokovnih aktivov ter učiteljskih
zborov.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na matični šoli smo planirali 853 ur v 35 različnih interesnih dejavnosti . Realiziranih je bilo 847 ur, kar
je 6 ur manj od plana.
Na podružnici Cven so načrtovali 38 ur in jih tudi v celoti realizirali.
Skupaj je bilo planiranih 888 ur, realiziranih je bilo 882 ur, torej je realizacija 99 %.
Skupno je bilo v ID vključenih 613 učencev, kar pomeni, da je v povprečju vsak učenec obiskoval 1,3
interesne dejavnosti.
Cilji na področju interesnih dejavnosti
Izboljšanje ponudbe: Izvajali smo različne dejavnosti. Zunanjih sodelavcev nismo imeli, smo pa več
pozornosti namenili gibanju in dejavnostim, preko katerih učenci pridobivajo širše znanje o
trajnostnem razvoju. Nivo vključenosti učencev v interesne dejavnosti je ostal enak lanskemu.
GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE
Vsebinsko je bilo področje razširjenega programa razdeljeno na tri sklope: gibanje, hrana in
prehranjevanje ter zdravje in varnost. V letu 2018/2019 smo izvajali tedensko 22 ur, tretjino ur za vsak
sklop, kar pomeni 836 ur letno. V poskus je bilo vključenih 326 učencev. Dejavnosti razširjenega
programa so izvajali strokovni delavci pred, med in po pouku.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
13 učencev 4., 5. in 6. razreda je obiskovalo NIP – umetnost.
10 učencev NIP - RAČ v 4., 15 učencev v 5. razredu in 6 učencev v 6. razredu.
47 učencev 4. in 5. razreda je obiskovalo NIP – tehnika.
22 učencev 1. razreda je obiskovalo NIP – angleščina, 16 učencev 1. razreda je obiskovalo NIP –
nemščina. Na Cvenu je NIP nemščina v 5. razredu obiskovalo 8 učencev, v 1. razredu pa 9 učencev.
24 učencev iz 4. in 5. razreda je obiskovalo NIP – ŠPO.
Skupna vključenost učencev v razširjeni program OŠ (DOP, DOD, NIP, ID, RaP) je bila 1337 učencev,
kar pomeni 283 % vključenost.
V razširjeni program je bilo letos vključenih več učencev kot lani. Razlog je triletni poskus dodatnega
razširjenega programa.
Skupna realizacija razširjenega programa je 100%
4.2
PROJEKTI
Zap.
Naziv
št.
projekta

2.

Zdrava šola –
duševno zdravje
Bralna pismenost

3.

Pokloni zvezek

1.

Nosilec projekta

Nacionalni institut za
javno zdravje
Romana
Rožman
Peša
Karitas

Vrsta
projekta
(šol., reg.,
drž., medn.)
državni
šolski
mednarodni

Učitelji, ki sodelujejo

Razred

Št. učen.

Mentor

Romana Rožman Peša

OPB

21

Romana Rožman Peša

OPB

21

Romana Rožman
Peša
Romana Rožman
Peša
Tanja Trstenjak

Stanka
Kukol,
Tanja
Trstenjak, Katja Habjanič,
Nataša Gaberc Pintarič,
Melita Vačun, Špela Rous

OPB 1.r
1.-5.r

43
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4.

Deluj eko in ohrani
čebelo in smreko

Medex in Hofer

5.

7.

Evropski teden
mobilnosti
Zdrava šola –
duševno zdravje
Varno s soncem

OŠ Ivana Cankarja in
Občina Ljutomer
Nacionalni institut za
javno zdravje
Nacionalni inštitut za
javno zdravje

8.

Med zvezdami

Tanja Trstenjak

šolski

9.

Zdrava šola

Nacionalni institut za
javno zdravje

državni

Zdrava šola

Nacionalni inštitut za
javno zdravje
OZRK - Ljutomer

državni

Tanja Lehner

državni

Karmen Kupljen

6.

10.
11.
12.

Dobrodelna akcija
Drobtinica
Živi preprosto v
smeri podnebne
pravičnosti
Naravomenti

Karitas

državni

Katja Štih, Nataša Slana,
Darinka Zebec, Julijana
Makovec
Irena Tibaut, Brigita Čeh,
Marjeta Kuhar, Stanka
Kukol, Metoda Ljubec,
Marina Čupič
Učiteljice razrednega pouka
in PB
Marjeta Kuhar

mednarodni
državni
državni

mednarodni

Julijana Makovec

šolski

Rišem za prijatelja

Office&More, Bags &
More

državni

15.

Naša
knjižnica

KUD
Sodobnost
International

mednarodni

16.

E-Twinning

Cmepius

mednarodni

17.

Teden
vseživljenjskega
učenja
Tradicionalni
slovenski zajtrk

Andragoški center ,
GFML

državni

Čebelarska
zveza
Slovenije Ministrstvo,
za šolstvo in šport,
Min. za zdravje...
Cmepius

državni

13.
14.

18.

19.

20.

21.

22.

mala

Erasmus:
BEErasmus
(2017-2020)

Popestrimo šolo
2016-2021
–
Izobraževanje
strokovnih
delavcev
za
krepitev
kompetenc
šolajočih
Prekmurje v srcu
– festival
inovativnosti in
ustvarjalnosti
NA-MA poti

mednarodni

Ministrstvo
za
izobraževanje,
znanost in šport,
Evropska unija

državni

Zavod za šolstvo OE
Murska Sobota

regijski

Brigita Čeh.
Marjeta Kuhar.
Romana Rožman Peša.
Marina Čupič.
Nataša G. Pintarič,
Melita Vačun,
Tanja Trstenjak,
Katja Habjanič, Špela Rous
vsi razredniki
in učitelji PB

Natalija Šparakl

OPB

1.-4.r

Irena Tibaut

Marjeta Kuhar

OPB
Rap 9.r
OPB

23
12
102

Marjeta Kuhar

1.-5. c

43

Tanja Trstenjak

1.- 9.r.

477+ POŠ
Cven

Jelka Kodba

176
Mat. š.
8

Tanja Lehner

7.-9.
razred

Tanja Trstenjak, Nataša G.
Pintarič, Melita Vačun, Katja
Habjanič, Špela Rous
Julijana Makovec

1.-5.c

Stanka Kukol, Irena Tibaut,
Brigita Čeh, Marta Rajh,
Karmen Kupljen, Marjeta
Kuhar.
Katja Kraljič, Brigita Čeh,
Nataša Slana
Romana
Rožman Peša, Staka Kukol,
Irena Tibaot, Marjeta Kuhar
Miloš Bavec
Nemščina:Metoda Ljubec,
angleščina: Katja Jug
Vitomir Kaučič, Stanka
Kukol, Irena Tibaut, Brigita
Čeh.

Metoda Ljubec, Irena
Tibaut, Mojca Slavič, Sandi
Veronik, Valerija Osterc,
Marijana
Topolovec,
Natalija Šparakl, Branko
Meznarič
Multiplikator: Katja Jug
Strokovni tim POŠ: Jelka
Kodba, Monja Kolbl, Katja
Kraljič, Metka Ohman,
Tatjana Ilešič, Irena Tibaut,
Stanka Kukol, Karmen
Kupljen,
Marta
Kolbl,
Natalija Šparakl
Metka Sobočan Sarjaš,
Martina Kuzma, Vito Žerdin,
Vitomir Kaučič

75

Marjeta Kuhar

Karmen Kupljen

43

Tanja Trstenjak

5. r.

20

Julijana Makovec

OPB in
1.r

100

Irena Tibaut

1.-5.
OPB

160

Katja Kraljič

1.-3r
7. r.
1-9.r

19
6
290

Metoda Ljubec
Katja Jug
Vitomir Kaučič

1.- 9. r
OŠIC,
POŠ
Cven
1.7.razred
,
nemščin
a

472

Darja Makoter

50

Metoda Ljubec

1.-9.
razred
in
OŠPP
Cvetko
Golar

173

Katja Jug

8.-9.r

15

Metka
Sobočan
Sarjaš,
Martina
Kuzma, Vito Žerdin,
Vitomir Kaučič
Julijana Makovec

Skupaj smo v letu 2018/2019 (brez vrtca) izvajali 21 projektov: 6 mednarodnih, 11 državnih, 1
regijskega in 3 interne.
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VKLJUČENOST V PROJEKTE (samo učenci OŠ programa matična in Cven)
Državni projekti:
Število učencev (472 vsi): vključenih 1949, kar je 412 % učencev.
Število učiteljev (55 vsi): vključenih 29, kar 52 % učiteljev.
Mednarodni projekti:
Število učencev: 296, kar je 62 % učencev.
Število učiteljev (55): 24, kar je 43 % učiteljev.
4.3

NATEČAJI

Zap.
št.

Naziv
natečaja

Nosilec natečaja

Vrsta natečaja
(šol., reg.,
drž., medn.)

Učitelji, ki sodelujejo

1.

Naravne in druge
nesreče - vihar

Ministrstvo za
obrambo

Regijski

Vitomir Kaučič, Nataša G.
Pintarič, Melita Vačun,
Tanja Trstenjak, Katja
Habjanič, Špela Rous,
Stanka Kukol

Razred

Št. uč.

Mentor

Vitomir Kaučič
1.,2.,3.,4.
5.,c

43

Katja Habjanič

1.,2. PB

56

Brigita Čeh
Stanka Kukol
Romana Rožman Peša
Irena Tibaut

Brigita Čeh

2. PB

28

Brigita Čeh

2.

Otroci za varnost v
prometu

Nacionalni inštitut
za javno zdravje

Državni

Stanka Kukol,
Brigita Čeh

3.

Igraj se z mano

Center Janeza
Levca Ljubljana in
Društvo za kulturo
inkluzije

Mednarodni

4.
5.

Mačje mesto

Občina Radenci

Regijski

Metka Sobočan Sarjaš

8. r.

2

Metka Sobočan Sarjaš

Spominska obeležja
pripovedujejo

Zveza veteranov

Regijski

Metka Ohman

7. r.

1

Metka Ohman

6.

Izdelovanje novoletnih
voščilnic – Rdeči križ

Organizacija
Rdečega križa

občinsko

Melita Vačun

41

Melita Vačun

7.

Planica in otroci

OK Planica

državni

Vitomir K

1.,2.,.3..c
OPB
4. in 5.c
OPB
8.r

50

Vitomir K

8.

Plakat za mir

Lions
Ljutomer

klub

regijski

Vitomir K.

7-8. r

10

Vitomir K

9.

Sejfko likovni natečaj

Fakulteta
za
družbene vede

državni

Brigita Čeh

2. PB

28

Brigita Čeh

10.

Planinam v pozdrav

Planinska zveza
SLO, mladinska
komisija

državni

Brigita Čeh

Planinski
krožek

4

Brigita Čeh

11.

Moja občina - ali te
poznam?

Kulturno
naravoslovno
društvo
Naša
zemlja

državni

Tanja Trstenjak, Špela
Rous

3.r, 4.r

7, 10

Tanja Trstenjak, Špela
Rous

12.

Razstava
pirhov
slovenskih pokrajin in
velikonočnih prtov

Duo center Veržej

regijski

Špela Rous

4.r, 5.r

8, 5

Špela Rous

13.

Gasilci, na pomoč

OŠ in
Metlika

PGD

državni

Nataša G. Pintarič, Melita
Vačun, Tanja Trstenjak,
Katja Habjanič, Špela
Rous,

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

43

Melita Vačun

14.

Kaj imaš rad – pri RK,
doma, v šoli

OŠ in KD Gorenja
vas v sodelovanju
z RK in Mestni
muzej Idrija

državni

Nataša G. Pintarič, Melita
Vačun, Tanja Trstenjak,
Katja Habjanič, Špela
Rous,

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

43

Nataša G. Pintarič

Špela Rous

Špela Rous
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4.4

TEČAJ PLAVANJA

3. razred
Tečaj plavanja za učence 3. a razreda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer je potekal od 5.10. 2018 do 12.10.
2018, za učence 3. b matične šole in 3.c iz podružnične šole Cven pa od 15.10. 2018 do 19.10. 2018, in
sicer v Biotermah Mala Nedelja. Tečaj plavanja je izvajala Plavalna šola Delfin. Tečaja se je udeležilo
49 učencev (42 učencev iz matične šole, 7 s POŠ Cven). Učenci so utrdili svoje plavalne veščine, spoznali
pravilno tehniko plavanja in nadgradili plavalno znanje. Vsi učenci so z veliko vaje in vztrajnosti postali
zelo dobri plavalci. Skoraj polovica vseh učencev preplava 50 m, začnejo s skokom v vodo na noge in
vmes opravijo test mirovanja na vodi, kar 16 učencev je še boljših, saj začnejo s skokom na glavo in
neprekinjeno plavajo 10 minut.
4.5

ŠOLA V NARAVI

5. razred
Šole v naravi v Strunjanu se je od 10. 9. - 14. 9. 2018 udeležilo 67 učencev petih razredov.
Učence je spremljalo 6 učiteljev: Katja Habjanič, Nataša Slana, Miloš Bavec, Slavko Voršič, Jan Filipič in
Robert Stajnko.
Opravili smo naslednje dejavnosti:
NARAVOSLOVNA DNEVA:
1. Živalstvo in rastlinstvo primorskega sveta (ogled Luke Koper in solin v Strunjanu).
2. Nastanek kraškega sveta (ogled Postojnske jame, vivarija, razstave metuljev in živali skozi
milijone let ter filma o nastanku krasa).
ŠPORTNA DNEVA:
1. Plavanje.
2. Pohod v Portorož.
Ostale aktivnosti, ki so bile vezane na dejavnosti, smo izvedli v okviru posameznih ur. Značilnosti
primorskega sveta, ki so jih spoznali, so primerjali z domačo pokrajino pri naslednjih urah družbe.
Izvedli smo tudi kulturno-družabni večer Pokaži kaj znaš ter podelili nagrade za najbolj urejeno sobo.
Začetno in končno preverjanje plavanja:
Pred tečajem
Po tečaju

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
2
0

4
28
0

5
31
30

6
0
31

7
0
6

0 – učenec je neprilagojen na vodo
1 – učenec zna drseti stegnjen na vodi z rokami naprej
2 – učenec plava 8 m
3 – učenec plava 25 m
4 – učenec preplava 35 m
5 – učenec preplava 50 m, opravi vajo za varnost
6 – plavalec neprekinjeno plava 10 min ter na razdalji 50 m izpolni normo za svojo starostno
kategorijo
7 – učenec preplava 150 m mešano (50 m prsno, 50 m hrbtno, 50 m kravl), nalogo mora opraviti
brez večjih napak.
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4.6 KOLESARSKI IZPIT
Praktični del kolesarskega izpita - vožnja po prometnih površinah se je na POŠ Cven izvajala v mesecu
oktobru. Učenci so v skupinah po 5 (ali manj) opravili praktično vožnjo s kolesi na javnih prometnih
površinah.
Izveden je bil pregled koles in čelad s strani Policijske postaje Ljutomer.
Po podpisu izjav staršev in učencev, se je k praktični vožnji vključilo:
POŠ Cven (5. c): 12 učencev, kar so tri skupine oziroma 15 ur.
OŠ Ivana Cankarja (5. a, 5. b in 5. f): 47 učencev, kar je 10 skupin oziroma 50 ur.
Izpit za kolo – vožnja s kolesom za pridobitev kolesarske izkaznice je na POŠ Cven opravljalo 12 učencev
in vsi so 17. 10. 2018 izpit opravili pozitivno. Pri izvedbi smo sodelovali: Tanja Zanjkovič, Katja Habjanič
in policistka Lidija Nemec.
Na OŠ Ivana Cankarja je h kolesarskemu izpitu dne 11. 6. 2019 pristopilo 47 učencev in so ga opravili
vsi učenci, kar je razvidno iz ocenjevalnih listov.
Teoretičnega dela ni opravilo 8 učencev matične šole, na Cvenu pa so ga opravili vsi.
Pri izvedbi so sodelovali: Tanja Zanjkovič, Darinka Zebec, Jelka Kaučič in policistka Lidija Nemec.
Kolesarsko izkaznico je v šol. letu 2018/2019 pridobilo 59 učencev.

4.7

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Datum

Dečki:
17.9.2018
27. 9.
2018

Naziv
tekmovanja

Raven
tekmovanja

Uvrstitev

Štev.
učen.
razred

Kraj
tekmovanja

Mentor

Odbojka na
mivki
Mali
nogomet

področno

3.

Beltinci

J. Filipič

medobčinsko

4.

3 uč.
9. r.
6 uč.
7., 8., 9. r.

Stročja vas

J. Filipič

Ljutomer

J. Filipič
T. Trstenjak
K. Habjanič

Ljutomer

J. Filipič

Ljutomer

J. Filipič

Ljutomer

J. Filipič

Ljutomer

J. Filipič

ŠIC Ljutomer

V. Skuhala

Ljutomer

J. Filipič

Ljutomer

J. Filipič

11. 10.
2018

Kros

medobčinsko

1 x 2.
2 x 3.
1 x 2.
(Cven)

18. 10.
2018
8. 11.
2018
15. 11.
2018
20. 11.
2018
21. 11.
2018
22. 11.
2018
4. 12.
2018

Rokomet

medobčinsko

1.

Košarka

medobčinsko

3.

Badmintonposamično
Badmintonekipno
Šah

medobčinsko

1 x 2.
1 x 3.
3.

Odbojka

medobčinsko

1 x 2.
1 x 3.
3.

Rokomet

področno

2.

medobčinsko
medobčinsko

30 uč.
1. – 9. r.
12 uč. 1.5.
r.
(Cven)
7 uč.
8., 9. r.
12 uč.
8.,9. r.
10 uč.
5.- 9. r.
3 uč.
7., 9. r.
3 uč.
1.-9. r.
7 uč.
8., 9. r.
11 uč.
8., 9. r.
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6. 12.
2018

Namizni
tenisposamezno

medobčinsko

13. 12.
2018

Namizni
tenis-ekipno

medobčinsko

10.1.2019

Košarka

22. 1.
2019
7.2.2019

Mala
odbojka
Alpsko
smučanje
Alpsko
smučanje
Med dvema
ognjema
Mali
nogomet

6.3.2019
7. 3. 2019
14. 3.
2019
22.3.2019
27.3.2019

3. 4. 2019
9. 4. 2019
14. 4.
2019
17. 4.
2019

Namizni
tenis
Judo

Mini
odbojka
Med dvema
ognjema
Karate
Namizni
tenis

18. 4.
2019

Kros

18. 5.
2019

1 x 1.
2 x 2.
1 x 1.
1 x 5.
1 x 1.
1 x 2.

14 uč
1.-9. r.
2 uč iz 5.
POŠ Cven
5 uč.
1.-9. r.

ŠIC Ljutomer

N. Slana
J. Filipič
T. Trstenjak

ŠIC Ljutomer

medobčinsko

3.

Ljutomer

medobčinsko

2.

Ljutomer

J. Filipič

področno

4. in 7.

Rogla

J. Filipič

državno

38.

Krvavec

J. Filipič

medobčinsko

3.

Cezanjevci

medobčinsko

2.

13 uč.
6., 7. r.
9 uč.
6., 7. r.
2 uč.
9. r.
2 uč.
9. r.
13 uč.
3., 4. r.
8 uč.
6., 7. r.

N. Slana
J. Filipič
T. Trstenjak
J. Filipič

Ljutomer

M. Bavec
J. Kaučič
J. Filipič

področno

5 uč.
1.-9. r.
7 uč.
7.-9. r.

ŠIC Ljutomer

N. Slana

Velenje

A. Vrbančič

medobčinsko

2 x 2.
1 x 3.
1 x 1.
1 x 2.
1 x 3.
3.

Ljutomer

M. Bavec

medobčinsko

4.

državno

1 x 1.
1 x 5.
/

6 uč.
4., 5. r.
11 uč.
5., 6. r.
1. uč.
8. r.
2 uč.
5.-9. r.

Mala
Nedelja
ŠIC Ljutomer

J. Filipič
D. Zebec
S. Rauter

Murska
Sobota

N. Slana

državno

državno
četrtfinale
državno

1 x 2.

36 uč.
1.-9. r.

Velenje

J. Filipič
S. Voršič
B. Čeh
L.
Lihtenvalner

Atletika

medobčinsko

3 x 1.
3 x 2.
4 x 3.

27 uč.
6. - 9. r.

Ljutomer

J. Filipič

20. 5.
2019

Atletika

področno

2 x 2.
1 x 3.

6 uč.
6.-9.r

M. Sobota

J. Filipič

5.6.2019

Atletika

državno

/

2 uč.
9. r.

Žalec

J. Filipič
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6. 6. 2019

Odbojka na
mivki

medobčinsko

4.

3 uč.
8. r.

Cven

J. Filipič

4.6.2019

Atletski
troboj

meodbčinsko

1 x 1.
1 x 2.

23 uč. 3.,
4. in 5. r.
(Ljutomer
)
8 uč. 4. in
5. r.
(Cven)

Veržej

M. Bavec
D. Zebec
K. Habjanič

Kros

medobčinsko

31 uč.
1. – 9. r.

Ljutomer

S. Voršič

Košarka

medobčinsko

6 x 1.
3 x 2.
3 x 3.
1.

Ljutomer

S. Voršič

Odbojka

medobčinsko

1.

Ljutomer

S. Voršič

Badmintonekipno
Badmintonposamično
Namizni
tenisposamezno
Namizni
tenis-ekipno

medobčinsko

3.

Ljutomer

S. Voršič

medobčinsko

3 x 3.

Ljutomer

S. Voršič

medobčinsko

2 x 1.
1 x 2.
1 x 3.
1 x 1.
1 x 2.

12 uč.
8., 9. r.
12 uč.
8., 9. r.
3 uč.
8., 9. r.
11 uč.
5.- 9. r.
5 uč
1. -9. r.

ŠIC Ljutomer

N. Slana
T. Trstenjak

4 uč.
1.-9. r.

ŠIC Ljutomer

N. Slana
T. Trstenjak

Košarka

medobčinsko

1.

Ljutomer

S. Voršič

Odbojka

področno

2.

Ljutomer

S. Voršič

Mala
odbojka
Med dvema
ognjema
Športno
plezanje
Namizni
tenis

medobčinsko

2.

Ljutomer

M. Budna

medobčinsko

3.

Cezanjevci

M. Bavec

področno

6. in 17.

N. Slana

Med dvema
ognjema
Mini
odbojka
Športno
plezanje
Karate

medobčinsko

1 x 1.
2 x 2.
1 x 3.
4.

Slovenska
Bistrica
ŠIC Ljutomer

J. Slavič

področno

12 uč.
6., 7. r.
12 uč.
8., 9. r.
12 uč.
6., 7. r.
13 uč.
3., 4. r.
2 uč.
8. r.
6 uč.
1.-9. r.

medobčinsko

3.

Mala
Nedelja
Ljutomer

J. Filipič
D. Zebec
M. Budna

državno

16.

J. Slavič

državno

6 x 1.
1 x 2.
3 x 3.

Slovenska
Bistrica
ŠIC Ljutomer

Deklice:
11. 10.
2018
25. 10.
2018
27. 11.
2018
15. 11.
2018
20. 11.
2018
6. 12.
2018
13. 12.
2018
10. 1.
2019
18. 1.
2019
7. 2. 2019
7. 3. 2019
9. 3. 2019
22.3.2019

9.4.2019
11. 4.
2018
12. 4.
2019
14. 4.
2019

medobčinsko

12 uč.
5., 6. r.
7 uč.
4., 5. r.
1 uč.
8. r.
6. uč.
1.-9. r.
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S. Rauter

17. 4.
2019

Namizni
tenis

državno
četrtfinale

/

3 uč.
4. - 9. r.

Murska
Sobota

N. Slana

17. 5.
2019

Atletika

medobčinsko

6 x 1.
2 x 2.
3 x 3.

6. - 9. r.

Ljutomer

S. Voršič

20. 5.
2019

Atletika

področno

2 x 1.
1 x 2.
1 x 3.
3.

19 uč.
6. - 9. r.

Murska
Sobota

S. Voršič

3 uč.
8. r.

Cven

S. Voršič

7. 6. 2019

Odbojka na
mivki

Šol. leto
2018/19

Športni
program
Zlati sonček

šolsko l.
2018/201
9

Športni
program
Zlati sonček

šolsko l.
2018/201
9

Športni
program
Krpan

medobčinsko

državno

državno

državno

medalje

medalje

medalje

1., 2. r.,
56
učencev

Ljutomer

1.-3. r
Cven
21
učencev

Ljutomer

4.r-10 x
5.r-12x

Ljutomer

Brigita Čeh,
Valerija
Osterc,
Martina
Kuzma, Marta
Rajh, Stanka
Kukol, Irena
Tibaut
Tanja
Trstenjak,
Nataša
Gaberc
Pintarič
Katja
Habjanič
Tanja
Trstenjak
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4.8

TEKMOVANJA IZ ZNANJA
Predmet
oziroma
področje,

Raven
tekmovanj
(podčrtaj)

Kraj
datum

Razred
št. učencev

Uvrstitev

Mentor

Tekmovanje iz
znanja
zgodovine

šolsko

OŠ Ljutomer
4.12. 2018
OŠ Črenšovci
5.2.2019

8. - 9. r -8

2 bronasti

Marija Rakuša

9.r - 1

1 srebrna

Marija Rakuša

Šolsko

OŠ Ivana Cankarja,
15. 1. 2019

8.- 9. r - 12

4 bronaste

Daniel Tement

območno

OŠ Veržej, 6. 3.
2018

8.- 9. r - 1

1 srebrna

Daniel Tement

šolsko

13.3.
OŠ Ljutomer

4. r – 6
5. r – 2

10 bronasto

K. Kraljič

Geografsko
tekmovanje

Vesela
šola

področno

7.r – 10
8.r - 2
9.r - 11
državno

Male
Sive
celice
Tekmovanje iz
znanja o
sladkorni
bolezni

10.4.
OŠ Bogojina

4.r - 2
7.r - 3
8.r - 2
9.r - 2

šolsko

13.3.2019
POŠ Cven

5.c - 5

šolsko
občinsko
regijsko
državno
Šolsko

OŠ. Križevci

6 učencev

12.09.2018

7.8.,9. r.

Ljutomer,
12.10.2018

8., 9. razred

državno

Ljutomer,
17.11.2018
Ljutomer,
14. 11. 2018
OŠ Turnišče,
17. 01. 2019

Tekmovanje iz
znanja
angleškega
jezika za 9.
razred

šolsko
občinsko
območno

Tekmovanje iz
znanja
angleškega
jezika za 8.
razred
Cankarjevo
priznanje

šolsko
občinsko
območno
državno

3 zlato
6 srebrno

1 priznanje

K. Habjanič

/

Vito Žerdin

22 bronastih

Renata Bajzek

3 srebrne
9. r – 17 uč.

8 bronastih

5 učencev

3 srebrne

Monja Kolbl

državno

šolsko

Ljutomer,
15. 10. 2018

2 bronasti
8. r – 9 uč.

OŠ Lenart,
19. 11. 2018
OŠIC Ljutomer,
11 12. 2018

Tatjana Ilešič
1 srebrna

4.−9. r. (64)

19 bronastih

4 učenke

3 srebrne

Metka Sobočan Sarjaš,
Darinka Budna
Metka Sobočan Sarjaš

regijsko

OŠ Apače
23. 1. 2019

Metka Sobočan Sarjaš
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Čebelarsko
tekmovanje
Tekmovanje v
znanju fizike za
Stefanova
priznanja
Tekmovanje v
znanju
astronomije za
Dominkova
priznanja
Tekmovanje iz
kemije za
Preglovo
priznanje

Tekmovanje iz
biologije za
Proteusovo
priznanje

Tekmovanje
ekip Prve
pomoči
Računanje je
igra

Cicivesela šola

Tekmovanje v
znanju
matematike za
Vegovo
priznanje

državno

OŠ Ljudski vrt Ptuj,
9. 3. 2019

1 učenka

1 srebrna

šolsko

POŠ Cven,
11. 12. 2018
Beltinci, 25.5.2019

4. c - 3 x
5. c – 5 x
5.-7. r

1 bronasto
1 bronasto
2 srebrni

OŠ Ljutomer
6.2.2019
OŠ Gornja
Radgona
15.3.2018
OŠ Ljutomer
6.12.2018
Gimnazija Murska
Sobota
12.1.2019

8.r (3)
9.r (12)
8.r (1
9.r (2)

1 bronasto
4 bronasta
1 srebrna
1 srebrna

Samo Zanjkovič

8.r (8)
9.r (10)
8.r (1)

2 bronasti
3 bronasta
1 srebrna

Samo Zanjkovič

šolsko

OŠ Ljutomer
21.1.2019

8.r
9.r

3

Milena Žibrat

Šolsko
občinsko
regijsko
državno
šolsko
občinsko
regijsko
državno
šolsko
občinsko
regijsko
državno
šolsko
občinsko
regijsko
državno
šolsko

OŠ II Murska
Sobota
30.3. 2019

8.r
9.r

1 srebrno
1 zlato

Milena Žibrat

OŠ Ljutomer
17.10. 2018

8.r
9.r

2 bronasti

Milena Žibrat

OŠ II Murska
Sobota
30. 11. 2018

9.r

1 srebrno

Milena Žibrat

OŠ Tišino
24. 4. 2019

9. r

9. mesto

Milena Žibrat

OŠ Ljutomer

1.,2., 5.razred

10 zlatih

Dragica Kumer

šolsko

22.5. 2019
POŠ Cven

1.,2.,4., 5c.
42 učencev

26 priznanj

šolsko

POŠ Cven
19. 4. 2019

od 1.-3. c
21 učencev

21 priznanj

Tanja Trstenjak
Katja Habjanič
Nataša Gaberc Pintarič,
Melita Vačun
Melita Vačun

OŠIC
19.4.2019
OŠ Ljutomer,
21.3.2019

od 1.-3. r
117 uč.
1.r – 9.r
132 tekmovalcev

117 priznanj

Valerija Osterc

bronasta
priznanja 64

Rajh, Kuzma, Slana,
Osterc, Štih, Kumer,
Bohinec Kupljen,
Kaučič, Kolbl, Huber,
Zanjkovič, Dovnik

21. 3. 2019
POŠ Cven

1. - 5. c
22 tekmovalcev

10 bronastih
priznanj

M. Vačun, T. Trstenjak,
N. Gaberc Pintarič, K.
Habjanič

državno
šolsko
področno

šolsko
državno

šolsko

Katja Habjanič
Katja Habjanič

Irena Tibaut
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OŠ Stročja vas
13. 4. 2019
Bober

državno
šolsko

Logika

šolsko

OŠ Ljutomer,
12. - 16. november
2018
Ljutomer, 27. 9.
2018

5. r – 9.r
7 tekmovalcev
2. r – 9. r – 175
učencev

5.c- 9. r

1.-3.r

7 državnih
srebrnih priznanj

M. Kolbl, J. Dovnik in T.
Zanjkovič

49 bronastih

Jana Dovnik

59 tekmovalcev
31 bronastih

Kolbl, Dovnik, Slana,
Huber in Zanjkovič

46 tekmovalcev
10 bronastih

Karmen K., Valerija
O.,Martina K., Dragica
K., Zdenka B., Marta R.
Jelka Kaučič
Katja Štih
Nataša G. P.

17tekmovalcev
10 bronastih

4.

7 bronastih

Razvedrilna
matematika

Tekmovanje iz
znanja
nemškega
jezika
Območno
srečanje
otroških in
mladinskih
pevskih zborov
Območno
srečanje
otroških
pevskih zborov
Območno
srečanje
folklornih
skupin
Tekmovanjenemška bralna
značka
Tekmovanjeangleška
bralna značka
Bralna značka

šolsko

državno
šolsko
državno
občinsko

POŠ Cven,
27. 9. 2018

1.- 5.c
10 učencev

Ljutomer,
3. 12. 2018

1.r – 9.r
93 tekmovalcev

24 bronastih

Rajh, Kuzma, Osterc,
Štih, Kaučič, Kumer,
Bohinec, Kupljen, Kolbl,
Huber, Zanjkovič,
Dovnik

8.grazred
11 učencev

1 srebrna
8 bronastih

Jana D.
Natalija Šparakl

Ljutomer,
26. 1. 2019
Ljutomer,
22. 11. 2018
Murska Sobota
12. 3. 2019
KD Ljutomer,
10. 04. 2019

8 učencev
2.-5.r
62
6.r-9.r
42
1.-5. razred
37 učencev
POŠ Cven

3 srebrne
priznanje

Vito Žerdin

priznanje

Martina Kuzma

občinsko

KD Ljutomer,
10. 4. 2019

občinsko

KD Ljutomer,
7.3. 2019

1.-5. c
37 učencev

priznanje

Tanja Trstenjak,

šolsko
tekmovanje

OŠ Ljutomer
maj

4.-9. razred,
33 učencev

15 priznanj

M. Topolovec
Natalija Šparakl

šolsko
tekmovanje

OŠ Ljutomer,
čez celo leto

5.–9. razred,

40 priznanj

1.a 18 uč.
1.b 20 uč.
2.a 18 uč.
2.b 18 uč.

14priznanj
17priznanj
18priznanj
18priznanj
19 priznanj
21 priznanj
16 priznanj

Tatjana Ilešič
Monja Kolbl
Aleksander Veronik
Karmen Kupljen
M. Rajh
M. Kuzma
V. Osterc
Z. Bohinec
D. Kumer
Jelka Kaučič

šolsko

3.b 21 uč.
3.a 22uč.
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LOGIČNA
POŠAST

Šolsko

4. a 26 uč.
4. b 25 uč.
5.a 20 uč.
5.b17 uč.
5.f 18 uč.
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
9.c

17 priznanj

Katja Štih

9 priznanj
5 priznanj
13 priznanj
9 priznan
9 priznanj
10 priznanj
13 priznanj
6 priznanj
9 priznanj
10 priznanj
10 priznanj
9 priznanj

Julijana Makovec
Darinka Zebec
Nataša Slana
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič
Katja Kraljič

POŠ Cven

1.-5.c
43učencev

43 priznanj

T. Trstenjak
M. Vačun
Katja Habjanič
Nataša Gaberc Pintarič

OŠIC Ljutomer,
10. 5. 2019

127 učencev 1. 9. razreda

62srebrna,
58 bronasta
7priznanja

OŠIC Ljutomer,
25. 5. 2019

24 učencev od
1.-9.r

1zlata,
14 srebrnih,
9 priznanj

POŠ Cven, 10. 5.
2019

1. – 5. c
18 učencev

5 bronastih
priznanj,
10 srebrnih
priznanj
3 priznanja

državno

šolsko

državno

OŠ Križevci pri
Ljutomeru
25. 5. 2019

1. – 5. c
7 učencev

2 srebrni
5 priznanj

šolsko

OŠ IC Ljutomer,
9.11.2018

1. – 9. r 141
učencev

65 bronastih
37 srebrnih
39 priznanj

državno

OŠ IC Ljutomer,
45. 11. 2018

1. – 9. r
23 učencev

0 zlato
11 srebrnih
12 priznanj

MATEMČEK

šolsko

POŠ Cven,
9. 11. 2018

1. - 5. c
13 učencev

8 bronastih
9 srebrnih
priznanj

Kuzma, Slana, Rajh,
Kukol, Bohinec, Kumer
Kupljen, Osterc, Čeh,
Štih,
Kaučič, Kolbl,
Zanjkovič, Dovnik,
Huber
Nataša Gaberc Pintarič,
Melita Vačun

Nataša Gaberc Pintarič,
Melita Vačun

Marta Kolbl
Jana Dovnik,Tanja
Zanjkovič, Andrej
Huber,
Jelka Kaučič, Martina
Kuzma,
Stanka Kukol, Karmen
Kupljen, Valerija
Osterc, Marta Rajh,
Dragica Kumer, Nataša
Slana, Katja Štih,
Zdenka Bohinec

Melita Vačun, Nataša
Gaberc Pintarič
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3 srebrni
4 pohvale

Melita Vačun, Nataša
Gaberc Pintarič

3.c razred

Priznanje

Tanja Trstenjak

1- 5.

Priznanje

(ZD Ljutomer)
razredničarke

2. razred

4 bronasta
priznanja

Martina Kuzma

6. razred

5 bronastih
priznanj
1 bronasto
priznanje

Renata Bajzek,

priznanje
priznanje

Brigita Čeh

državno

OŠ IC Ljutomer,
24. 11. 2018

1. - 5. c
6 učencev

šolsko

POŠ Cven
september-junij
OŠIC Ljutomer
september - junij
OŠIC Ljutomer,

Tekmovanje za
čiste zobe

Kresnička

šolsko

6.februar 2019

7. razred

Mladina in gore
Šolsko
tekmovanje v
znanju
slovenščine
Mehurčki

državno
regijsko
šolsko

5.4. 2019

6.,7.,8., 9.
6., 7.,8., 9.

M. Kuzma,
K. Kupljen,
M.Rajh,
V. Osterc,
D. Kumer,
Z. Bohinec

1.- 3. razreda

30 priznanj

POŠ Cven,
5.4. 2019

2. - 3.c
6 učencev

6 priznanj

Tanja Trstenjak, Melita
Vačun

šolsko

31. 1. 2019

7. razred (14
učencev)

/

Katja Jug

državno

28. 2. 2019

občinsko

KD Križevci
25. 3. 2019

7. razred (12
učencev)
Dramska
skupina - 2..r
Dramska
skupina - 5.r.

3 bronasta
priznanja
priznanje

Stanka Kukol

Tekmovanje iz
angleščine za
7. razrede
Območno
srečanje
otroških
gledaliških
skupin

26. 1. 2019
10. 11. 2018
OŠIC Ljutomer,

priznanje

Cilji na področju tekmovanj učencev: doseči enako ali več najvišjih priznanj kot lansko leto je dosežen.
Učenci so na šolskih oz. regijskih tekmovanjih prejeli 367 (lani 335) bronastih priznanj in 109 srebrnih
(lani 139). Na državnem nivoju so prejeli 109 (lani 42) srebrnih in 6 (lani 8) zlatih priznanj.

4.9

OTROŠKI PARLAMENT

V šolskem otroškem parlamentu so v šolskem letu 2018/2019 sodelovali učenci matične šole od 6. do
9. razreda ter učenci prilagojenega programa od 8. do 9. razreda pod mentorstvom Tanje Lehner, Ane
Žnidarič ter Suzane Vaupotič. Delo v šoli je potekalo v obliki skupinskih srečanj z delegati šole ter kot
skupinsko delo v oddelčnih skupnostih.
V šoli je Tanja Lehner v tretji triadi z vsakim oddelkom izvedla delavnice za spodbujanje pozitivne
samopodobe in izboljšanje medosebnih odnosov. Ana je v oddelkih šestih razredov izvedla delavnice
na temo strpnosti. Ostale dejavnosti so potekale z delegati šole.
Izvoljeni so bili predstavniki oz. delegati iz vsakega razreda od 6.do 9. razreda.

IZVOLJENI DELEGATI:
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Lara Holcman, Brina Stolnik iz 6.a
Lana Prelog in Victoria Dohmen iz 6.b
Klara Grantaša, Enja Klemen in Jakob Novak iz 7.a
Gabriela Sitar, Zala Potočnik in Tija Budja iz 7.b
Pia Škrlec in Mirjam Habijanič iz 8.a
Larisa Majcen in Larisa iz 8.b
Hana Taškov in Hana Slavič iz 9.a
Neja Štampar in Jure Ahlin iz 9.b
Eva Nemec in Sara Vrbančič iz 9.c

Predstavnika šole, Neja Štampar in Jure Ahlin sta bila izvoljena na demokratičen način meseca
novembra 2018. Učenca sta vodila in povezovala šolsko prireditev, ki je potekala zadnji teden v mesecu
decembru 2018, zastopala sta šolo tudi na medobčinskem srečanju. Jure Ahlin se je udeležil
Nacionalnega otroškega parlamenta. Letošnja tema otroškega parlamenta je ponovno Šolstvo in šolski
sistem. Mlade parlamentarke in parlamentarci so o podtemi medosebni odnosi ugotovili, da jim je pri
sošolcih všeč medsebojna pomoč, razumevanje, zanesljivost, zaupanje, prijaznost in skrenost. Pri
sošolcih ne marajo motenja pouka, samovšečnosti, zmerjanja, neprilagodljivosti, neposojanja,
nevljudnosti, nehvaležnosti. Pri učiteljih je učencem všeč, da dobijo pomoč ko jo potrebujejo, dodatne
razlage, razumevanje učenčevih težav, pripravljenost jim prisluhniti ter vzgoja za življenje. Učencem
pri učiteljih ni všeč razlikovanje med učenci, vnaprej ustvarjeno mnenje učiteljev o učencih in zgražanje
oz. posmeh ob neznanju učencev. Ob ugotovljenih rezultatih o medosebnih odnosih med učenci in
učitelji predlagajo uvedbo delavnic za sodelovanje med poukom, razredne ure na temo o medsebojnih
odnosih, kjer bi predstavili posledice slabih odnosov. Učenci bi po skupinah lahko naredili projektne
naloge na temo medsebojni odnosi. Predlagajo tudi spodbujanje reševanja sporov med učenci brez
učiteljev.
Pri podtemi šola za življenje so ugotavljali pojavnost stresa pri učencih in ugotovili, da je večini učencev
šola pomembna, predvsem dekletom. Večina učencev ima najraje predmete, pri katerih niso pod
stresom, npr. šport in umetnost. Večina učencev želi več prostega časa. Zanimivo je, da učenci že
zgodaj razmišljajo o srednji šoli, za katero pa se odločijo predvsem na podlagi interesov in oddaljenosti
od doma.
Pri podtemi metode in načini poučevanja so učenci ugotovili, da se največ naučijo pri športu in pri
angleškem jeziku. Svoje ugotovitve naj bi predstavili učiteljem.
Učence je tudi zanimalo kaj menijo o šolskem sistemu. Večina učencev meni, da je znanje, ki ga dobimo
v šoli koristno tudi kasneje v življenju, se pa število učencev, ki so takšnega mnenja močno zmanjša v
višjih razredih. Učenci menijo, da so nekoristni predmeti predvsem likovna umetnost in glasba, sledi
slovenščina. Najbolj koristna sta matematika in tuji jezik. Večina učencev meni, da bi se v šoli naj učili
o upravljanju z denarjem, šivanja, vrtnarjenja.
Primerjali so slovensko šolstvo s šolskimi sistemi v Kanadi in na Švedskem ter ugotovili, da se v tujini
začne pouk prej kot pri nas, da imajo združene naravoslovne predmete ter da se med odmori na igrišču
igrajo. Ure pouka so na Švedskem daljše.
Po izvedenem šolskem otroškem parlamentu so potekala še druga srečanja:
 Medobčinsko srečanje je potekalo dne, 12. 2. 2019, v sejni sobi Občine Ljutomer, udeležila sta
se ga Neja Štampar in Jure Ahlin.
 Pomurski otroški parlament je potekal dne, 26. 3. 2019, v OŠ Stročja vas, udeležil se ga je Jure
Ahlin.
 Nacionalni otroški parlament je potekal dne, 8. 4. 2019, v Ljubljani, udeležil se ga je Jure Ahlin.
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V lanskem šolskem letu (2017/2018) je bilo podanih nekaj predlogov sprememb, izpostavljam le
najpomembnejše.






V lanskem šolskem letu so predlagali, da bi učenci imeli možnost pitja vode pri pouku.
Omogočanje pitja vode pri pouku bi pripomogla k večji zbranosti učencev in bi ublažila stres.
Na tem področju se vzgojni načrt ni spremenil.
V šolskem letu 2017/2018 so predlagali uvedbo rekreativnega odmora, kar pomeni, da bi se
učenci po opravljeni malici imeli možnost razgibati na dvorišču, saj bi to pomagalo k večji
zbranosti in umirjenosti učencev. Zaradi zagotavljanja varnosti bi bili prisotni dežurni učitelji
in učiteljice. Zavedamo se, da je učencev v šoli veliko in da bi bila uvedba rekreativnega
odmora za šolo velik organizacijski zalogaj. Na tem področju ni spremembe.
Spremembe so uvedene pri prehrani učencev. Učenci predmetne stopnje sedaj lahko kosijo
tudi na desni strani jedilnice, kjer imajo več prostora. Učenci zadnje triade lahko pod
nadzorom Renate Bajzek in Darje Makoter spreminjajo jedilnik, vendar si želijo, da bi to
sodelovanje potekalo skozi celo šolsko leto. Predloge sprememb bi lahko napravili pri
razrednih urah, kjer bi učenci naredili seznam hrane, ki je nimajo radi.

Glede na zelo kvalitetno izvedbo letošnjega šolskega otroškega parlamenta predlagam, da bi si šolsko
prireditev poleg vodstva šole, mentoric in županje ogledali učenci z učitelji oz. učiteljicami naše šole.
Tema za prihodnje šolsko leto: Moja poklicna prihodnost.
Izobraževanje za prihodnje šolsko leto bo 30. 8. 2019 v Ljubljani in 3. 9. 2019 v Mariboru
Zapisala: Tanja Lehner, mentorica otroškega parlamenta

4.10 Poročilo o delu šolske skupnosti za šolsko leto 2018/2019

Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer deluje šolska skupnost. Namen šolske skupnosti je uveljavljanje
interesov učencev, pravic ter njihovih dolžnosti.
Šolska skupnost na šoli ima zelo velik pomen, zato smo tudi v letošnjem šolskem letu poskušali
uresničiti naloge, ki smo si jih zadali na začetku šolskega leta.
Skozi celo šolsko leto smo poskušali soustvarjati pozitivno klimo na šoli in skrbeti za dobre odnose med
učenci in učitelji.
V šolskem letu 2018/2019 smo imeli 8 sestankov šolske skupnosti. Delegati šolske skupnosti so bili
predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda. Sestajali smo se ob četrtkih, 8.uro. Na nekaterih sestankih
je bila prisotna tudi socialna delavka Jelka Kodba. Zaradi težav z urnikom smo občasno komunicirali le
preko elektronske pošte. Mentorica šolske skupnosti za učence od 1. do 3. razreda je bila Martina
Kuzma. Mentorica šolskega parlamenta pa Tanja Lehner.
Delo šolske skupnosti:
Septembra smo najprej opravili informativni sestanek, na katerem so učenci potrdili mentorje,
delegati pa so se med seboj spoznali. Na naslednjem sestanku smo nato izvedli volitve. Predsednik
šolske skupnosti je postala Neja Štampar iz 9.b, njen namestnik pa Jure Ahlin iz 9.b razreda. Za
zapisnikarja je bil izvoljen Izak Škrobar iz 6.b. Zbrali smo predloge za delo šolske skupnosti in dopolnili
naš letni načrt dela.
Oktobra smo se sestali z novim ravnateljem, g. Brankom Meznaričem. Ravnatelj je učencem predstavil
letni delovni načrt šole. V okviru tedna otroka, katerega tema je bila letos „Prosti čas”, je bilo izvedenih
več dejavnosti. S pomočjo mentorice in učiteljice 2. razreda Martine Kuzma, smo v šolsko skupnost
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smo sprejeli prvošolčke in jim pripravili krajšo slovesnost z zakusko. Na željo otrok smo skupaj z vodjo
prehrane Darjo Makoter pripravili v tednu otroka posebno malico.
Novembra smo sodelovali na natečaju ob mednarodnem dnevu strpnosti. Razredniki so prejeli
material za izvedbo razredne ure na to temo, nato pa so učenci pripravili likovne in pisne izdelke.
Likovne izdelke smo predstavili na razstavi v šoli. Pridno smo uporabljali novo oglasno desko, medtem
ko pa mesto na internetni strani šole pa še ni zaživelo popolnoma. Učenci so se vključili v dejavnosti
povezane s pripravo in izpeljavo božičnega bazarja v Ljutomeru ter sodelovali pri načrtovanju
prednovoletnih aktivnosti.
V decembru smo izvajali različne aktivnosti v okviru Veselega decembra v svojih oddelčnih skupnostih.
Učenci so okrasili učilnice in hodnike. Vse učence in zaposlene je letos ponovno obiskal Božiček s
svojim spremstvom in delil skromna darila. Devetošolci so organizirali tudi novoletni ples, katerega pa
so učenci na lastno željo odpovedali, saj je v decembru umrla učenka 9.c razreda. Učenci so prav tako
sodelovali na obeležitvi državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti.
V decembru je izpeljan otroški šolski parlament. Darja Makoter je delegatom šolske skupnosti skozi
anketo o prehrani predstavila pomen zdrave prehrane in zajtrkovanja. Prav tako je povedala, da smo
na šoli zelo zmanjšali zavržke hrane.
Učenci so na začetku meseca pripravili proslavo ob Prešernovem dnevu. Prav tako smo februarja
skupaj z ravnateljem analizirali in ovrednotili vzgojno delo v prvem ocenjevalnem obdobju in pregledali
opravljeno delo. Naši predstavniki so se udeležili medobčinskega šolskega parlamenta, ki je potekal v
sejni sobi občine Ljutomer. Za Valentinovo smo učitelji in učenci zapisovali lepe misli ter jih predstavili
na oglasni deski šolske skupnosti.
Začetek marca je bil zelo vesel, saj smo vsi veselo rajali na najbolj norčav dan v letu. V telovadnici šole
so devetošolci organizirali ples v maskah, poskrbeli pa so za animacijo najmlajših ter tudi za izbor
najboljših mask. V tem mesecu smo praznovali z ženami in mamami v okviru oddelčnih skupnosti,
šolska skupnost pa je vsem zaposlenim ženskam naše šole namenila majhno pozornost (voščilo).
Aprila smo se pridružili akciji Karitasa: ”Pokloni zvezek”. Z veseljem lahko zapišem, da se je 12 oddelkov
(od 4. do 9.razreda) odločilo, da bodo sodelovali pri tej akciji.
Skozi celo šolsko leto smo po oddelčnih skupnostih pisali tudi prispevke za šolsko glasilo, brali knjige
za bralno značko in si tako prizadevali k dvigu bralne pismenosti, upoštevali pravila šolskega reda in si
prizadevali za izboljšanje šolske klime in počutja na šoli. Maja je nato bil izveden zaključek bralne
značke.
Skozi celo šolsko leto je tudi potekala akcija zbiranja starega papirja.
Veliko vzgojnih problemov smo rešili s sprotnim razgovorom učiteljev, staršev in učencev. Pri
reševanju vzgojnih problemov je sodelovala tudi šolska svetovalna služba. Pri kršenju pravil smo
ravnali v skladu z vzgojnim načrtom šole in Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Učenci so
opozarjali tudi na tehnične težave, ki so jih opazili ter seveda izražali svoje želje.
V mesecu maju smo na našem zadnjem sestanku ovrednotili svoje delo in že razmišljali o delu v
naslednjem šolskem letu.
Junija smo pripravili zaključno slovesnost ob koncu šolskega leta ter z njo obeležili 25. junij, dan
državnosti.
V tem mesecu smo tudi zaključili z akcijo „Pokloni zvezek”. Z veseljem lahko zapišem, da smo zbrali
125 zvezkov, ki smo jih predali škofijskemu KARITAS. Še posebej bi izpostavila 4.b razred, kjer so
sodelovali vsi učenci in kjer so vsi poklonili (nekateri več) zvezek. Na OŠ Cven so skupaj z vrtcem zbrali
49 zvezkov.
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Letni program dela, ki smo si ga zadali na začetku šolskega leta smo med šolskim letom dopolnili ter
ga v tudi realizirali. Ponovno skupaj z učenci ugotavljamo, da je šolska skupnost zelo pomembna, saj
da učencem možnost, da so slišani, s tem pa se krepi njihova pripadnost šoli. Z opravljenim delom smo
zadovoljni in se že veselimo izzivov, ki nas čakajo v naslednjem šolskem letu.
Mentorici šolske skupnosti: Natalija Šparakl, Martina Kuzma

POROČILO o knjižnični dejavnosti za šolsko leto 2018/2019

5

Vse dejavnosti v šolski knjižnici so potekale po letnem delovnem načrtu in so obsegale naslednje:

1. Bibliotekarsko strokovno delo
Nabava, obdelava, urejanje knjižničnega gradiva, vodenje statistike in dokumentacije ter izposoja
knjig. Ves čas sem pri strokovnem delu v knjižnici veliko časa namenila predvsem vpisu knjižničnega
gradiva v sistem COBISS 3. Prav tako so v Cobiss 3 vpisani vsi učbeniki, ki jih bodo učitelji in učenci
uporabljali v šolskem letu 2019/2020

2. Pedagoško delo
Izvajanje KIZ (Knjižnično Informacijska Znanja) ur. Individualna pomoč in svetovanje pri iskanju
informacijskih virov za učence in učitelje. Priprava pedagoških ur za predšolske skupine iz vrtca.
Organizacija in priprava tematskih razstav v knjižnici in zunaj nje: Šola je tu, Čarovnice, Zima, tematska
razstava o Francetu Prešernu, Materinski dan, Pust, 2. april – mednarodni dan knjig za otroke, Miki
Muster, Cankarjevo leto, Poletno branje. Skozi celotno šolsko leto tudi razstavni pano projekta Naša
mala knjižnica.
Organizacija in vodenje BZ, nabava in priprava promocijskega gradiva, organizacija in vodenje
zaključne prireditve ob zaključku BZ. BZ je v tem šolskem letu končalo 299 učencev. Zlatih bralcev smo
imeli v letošnjem šolskem letu 29, knjižna nagrada za njih je bila knjiga Borisa A. Novaka: OBLIKE NEBA.
Zaključek Bralne značke je bil 29. maja, dogajanje so z dvema kratkima gledališkima predstavama
popestrile učenke iz gledališkega krožka z mentorico Stanko Kukol.

3. Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli je seveda nujno in je dobro potekalo skozi vse leto.
To se je predvsem odražalo v izbiri in nabavi strokovne literature, poteku KIZ ur, organizacijo BZ na
razredni stopnji, vodenju in nabavi knjižničnega in strokovnega gradiva na podružnici Cven.

4. Strokovno spopolnjevanje
Strokovno spopolnjevanje je potekalo v okviru šole, študijske skupine v okviru Zavoda RS za šolstvo
na OŠ Črenšovci, v letošnjem šolskem letu, pa sem se udeležila tudi Bibliopedagoške šole, meseca
aprila v Mariboru.
Drugo delo




Akcija Mega kviz sta bila tudi to šolsko leto v celoti prepuščena učencem v sodelovanju s
Splošno knjižnico Ljutomer. Sama pa sem jih vzpodbujala za reševanje.
Projekt Rastem s knjigo, prav tako v sodelovanju s Splošno knjižnico v Ljutomeru, vsi učenci 7.
razreda so prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.
Tudi to šolsko leto smo obeležili Noč knjige, ki jo po svetu obeležujejo že nekaj let. Ta dan smo
obeležili s posebnim kulturnim dnem za 6. razrede, poimenovali smo ga Noč knjige. Noč knjige
se je za te učence začela ob 16.00. Učenci so po skupinah sodelovali v različnih delavnicah. Lete so bile: Mali princ - poustvarjanje, tiho branje v knjižnici, glasno branje knjige Zaljubljeni
vampir Bogdana Novaka in Bralec, ne jezi se!.
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Sodelovanje pri kulturnih dnevih, udeležba na kulturnih prireditvah v šoli in izven nje,
sodelovanje na roditeljskih sestankih.
Vključili smo se v mednarodni projekt za spodbujanje branja in dviganja bralne pismenosti ter
spoznavanja drugih kultur Naša mala knjižnica. Vključeni smo bili knjižnica in oddelki
podaljšanega bivanja. Knjige smo prebirali v knjižnici ob določenih dnevih po urniku. Ustvarjali
so otroci skupaj z učiteljicami, knjižničarko ali kdaj tudi doma. Učenci so ob prebiranju knjig in
poustvarjanju uporabljali ustvarjalnik.



URNIK
DAN/URA
4. ura
(10.20-11.05)
5. ura
(11.10-11.55)

PONEDELJEK

SREDA

PB 2. razred
(Brigita)

6. ura
(12.00-12.45)
7. ura
(13.10-13.55)



TOREK

PB 1. razred
(Stanka/Irena)

PB 4. razred
(Miloš)

ČETRTEK

PB 1.-3.
(Marjeta)
PB 3.-4.
(Romana)

PETEK

r
r

PB 3. razred
(Marina)

PB 5. razred
(Nataša)

Vodenje učbeniškega sklada za centralno šolo in obe podružnici. To šolsko leto so si učbenike
izposodili vsi učenci.

5. Nabava
Za nabavo novega knjižničnega gradiva je bila v tem šolskem letu dogovorjena vsota 3000,00€ 3500,00€. Vsote nismo presegli. Sredstva smo kot vsako leto porabili za tekmovanja (Cankarjevo
tekmovanje) ter novitete in dokup gradiv za domače branje za obe podružnici in matično knjižnico.
V prihodnjem šolskem letu bomo nabavljali novitete in tudi dela izdana v prejšnjih letih. Predvsem za
dopolnitev knjižne zbirke, za razna tekmovanja, projekte in natečaje. Knjižno zbirko moramo tudi
dopolniti z deli, ki jih učenci berejo za domače branje.
Katja Kraljič, knjižničarka
Primerjava števila učencev, ki so osvojili BZ za šol. l. 2016/2017 do 2018/2019

RAZRED

2016/

2017/

2018/

2017

2018

2019

Št.uč.BZ

%(od vseh)

Št.uč.BZ

% (od vseh)

Št.uč. BZ

% (od vseh)

1.

48

92,3% (52)

41

97,62% (42)

40

85,1% (47)

2.

63

100% (63)

51

100% (51)

41

100% (41)

3.

64

92,8% (69)

54

85,71% (63)

47

92,16% (51)

4.

33

75% (44)

47

68,11% (69)

44

72,13% (61)

5.

32

64% (50)

20

46,51% (43)

40

58,82% (68)

6.

20

38,5% (52)

24

46,15%(52)

20

46,51% (43)

7.

32

50% (64)

15

30% (50)

23

43,39% (53)

8.

19

32,8% (64)

27

42,86% (63)

15

30% (50)

9.

11

26,2% (42)

19

32,75% (58)

29

46,03% (63)

SKUPAJ

322

64,4% (500)

298

60,69% (491)

299

62,68% (477)
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Opažam, da trend branja za bralno značko vsako leto bolj ali manj upada. Predvsem v zadnjih dveh
triadah.
Menim, da učenci kljub vsemu berejo. Če učenec ne pride pripovedovat knjige za bralno značko, še ne
pomeni, da je slab bralec in da ne bere. Učenci imajo na voljo veliko različnih knjig, različnih avtorjev
in žanrov. Prebrana knjiga je lahko tudi strip ali kakšna poljudnoznanstvena literatura. Kar se tiče izbire
knjig, imajo učenci možnost izbrati tudi knjigo v mestni knjižnici ali doma.
V prihodnjem šolskem letu bom še naprej poskušala učence motivirati za sodelovanje pri BZ.
Organizirali bomo, tako kot letos, tudi noč branja.

6

RAČUNALNIŠKO – IKT OPISMENJEVANJE IN DELO ROID

Predmet računalništvo
Predmet računalništvo v osnovni šoli v nobenem razredu devetletke ni obvezni predmet ampak je
izbirni predmet. V 7. razredu je to urejanje besedil, v 8. razredu multimedija in v 9. razredu
računalniška omrežja. Učni načrt je določen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in
se izvaja v obsegu 1 ure na teden. Učitelji smo šestošolcem predstavili izbirne predmete. Posamezni
predmet se izvaja, če je dovolj prijavljenih, omejitev pa je lahko tudi določilo o dovoljenem skupnem
številu skupin na šoli. Tako smo letošnje šolsko leto izvajali predmeta multimedija in računalniška
omrežja, oba po eno šolsko uro vso leto.
Poleg tega smo izvajali NIP RAČ v 4. razredu, ki ga je obiskovalo 10 učencev in učenk, NIP RAČ v 5.
razredu, ki ga je obiskovalo 15 učencev in učenk in NIP RAČ v 6.razredu, ki ga je obiskovalo 6 učencev
in učenk.
Vključevanje IKT v izvajanje pri pouku
Druga možnost učenja je vključevanje IKT v pouk pri drugih predmetih. V skladu z učnim načrtom
predmeta učitelji posameznih predmetov, ki niso s področja računalništva, vključujejo IKT tehnologije
v pouk, kjer učenci z učiteljem predmeta pridejo v računalniško učilnico in tudi ob pomoči
računalnikarja izvajajo pouk s konkretnim računalniškim programom ali spletno aplikacijo. V teh
primerih je poudarek na vsebinah in ciljih predmeta pri posamezni uri. Te oblike se izvajajo od 1.
razreda dalje.
Tudi predmet robotika se izvaja v računalniški učilnici in pri delu je nujno potreben računalnik. Predmet
se je izvajal po eno uro na teden celo šolsko leto.
Delo ROID
Ker ima MIZŠ pogodbo s podjetjem Microsoft, nadaljevali z omogočanjem samostojne namestitve
uradne zbirke Microsoft Office365 (MS Word, Excel, Powerpoint, …). Po veljavni pogodbi lahko to
zbirko uporabniki uporabljajo na do 5 domačih stacionarnih in mobilnih napravah, kar možno na
podlagi (za potrebe eduroam) vzpostavljene AAI-prijave, katero ima omogočeno vsak zaposleni in
učenci od 4. razreda, ko praviloma prejmejo AAI uporabniška imena in gesla za dostop do spletne
učilnice za opravljanje kolesarskega izpita.
Tudi letošnje šolsko leto smo AAI prijavo uporabili tudi za učence 4. razredov za potrebe teoretičnega
dela kolesarskega izpita (KI): učencem na matični šoli smo razdelili AAI prijave in jim v računalniški
učilnici (na POŠ Cven smo to opravili s pomočjo prenosnikov, ki sem jih prinesel z matične šole)
omogočili voden vpis v spletno učilnico Kolesar in začetek opravljanja Simulacije teoretičnega dela KI.
S tem so pridobili možnost samostojnega opravljanja simulacije opravljanja teoretičnega dela
Kolesarskega izpita, ki so ga lahko opravljali preko spleta v šoli ali od doma. Po dogovoru z
razredničarkami 4. razreda matične šole smo izvedli tudi pravo oz. končno opravljanje teoretičnega
dela KI. Učenci, ki ga niso opravili prvič, so ga lahko opravili v še dveh ponovitvah. Vsakokrat so si
razredniki ob pomoči računalnikarja iztiskali obrazec s poročilom o opravljenem ali neopravljenem
izpitu, ki jih hranijo razredniki.
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Preko projekta SI-2020 smo pred poletjem letošnje šolsko leto pridobili opremo, ki je bila predvidena
za dobavo za lansko in letošnjo šolsko leto. Oprema je prihajala v maju in juniju, potem je bilo potrebno
skenirati vse dobavnice in račune, poslikati dobljeno opremo in ta slikovni material pripeti ustreznim
pogodbam. To delo opravljajo (večinoma) računalnikarji a na računalniku pri ravnatelju (preko
njegovega digitalnega podpisa). Nova oprema bo nameščena na posameznih enotah pred pričetkomu
šolskega leta 2019/20. Sredstva za opremo smo (za naš, šolski del) delno dobili povrnjene od Občine.
Drugo polovico sredstev smo dobili nakazano na naš račun in potem smo morali z našega računa
plačati dobaviteljem. Do pričetka šolskega leta je predvideno, da se bodo zaključila dela z izgradnjo
brezžičnega omrežja eduroam po vseh enotah (38 dostopnih točk na matični šoli, 6 na Cvenu, 9 na
POŠ Cvetko Golar).
Nekateri LCD projektorji počasi izgubljajo svetilnost in bodo potrebne zamenjave žarnic. Tudi optika je
na nekaterih projektorjih potrebna čiščenja in ponovne natančne nastavitve.
Pri NPZ je letos pri tujem jeziku bilo potrebno vse zvočne posnetke preko spletne strani RIC omogočiti
za predvajanje preko računalnika.
Poleg tega skrbim za prenos seznamov učencev v CEUVIZ pred začetkom šolskega leta, za ustreznosti
in ažurnost seznamov v Lopolis-u pa tudi v aai prijavah (mdm.arnes.si), za vse VIZ (matična, Cven, C.
Golar in VVE Cven). Poleg tega še za sezname »strokovni« in nekaterih drugih poštnih seznamov.
IKT tehnologijo uporabljajo učitelji tudi v matičnih učilnicah, bodisi samo preko projekcij, bodisi z
interaktivnimi sistemi. Do pričetka naslednjega šolskega leta bo nekaj učilnic dodatno opremljenih s
fiksnimi projektorji. Za ostale čakamo na rezultate razpisa SIO 2020, preko katerega se bo nabavilo
projektorje za učilnice, kjer se trenutno uporabljajo prevozni računalniki z LCD-projektorji.
Izvedba ur v računalniški učilnici v š. l. 2018-19
Uporaba računalniške učilnice se z vedno večjo razpoložljivostjo digitalnih gradiv povečuje; za izvedbo
ur, ki niso po urniku v računalniški učilnici je v računalniški učilnici terminski seznam, v katerega se
vpisujejo ure in v primeru prekrivanj naknadno koordinira izvedba. Največ v računalniški učilnici se
izvede z učenci tretje triade, najmanj pa z učenci prve triade, kar je pogojeno tudi s samo digitalno
pismenostjo učencev. Čez poletje je predvidena nadgradnja eduroam omrežja po vseh enotah, s čimer
bo v vseh učilnicah zagotovljena pokritost z brezžičnim omrežjem, kar bi z uporabo prenosnih naprav
moralo razbremeniti zasedenost računalniške učilnice.
Interesne (in druge) dejavnosti
Pri foto in video krožku uporabljamo foto in video tehnologijo, za urejanje pa so nujno potrebni
računalniki.
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7

ZDRAVSTVENO VARSTVO, PREHRANA, VARNOST V PROMETU

7.1

Zdravstveno varstvo

Opravljeni so sistematični zdravniški pregledi učencev 1., 3., 6. in 8. razreda in zobozdravstveni za vse
učence. Ob izvedbi sistematskih pregledov so bili učenci deležni zdravstveno vzgojnih vsebin.
Učenci so bili deležni tudi vsebin, pripravljenih na nacionalnem nivoju iz programa Vzgoja za zdravje.
Vsak oddelek je bil deležen dveh ur vsebin, povezanih z zdravjem, primernih za posamezno starostno
obdobje: zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenost,
odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medsebojni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost.
Učenci od 1. do 5. razreda so izvajali ščetkanje in želiranje zob.
Zdravstvene teme so obdelane v okviru programa naravoslovnih dni.
ŠOLSKA PREHRANA

7.2

Na OŠ Ivana Cankarja in obeh podružnicah je ob koncu šol. l. 2018/2019 vpisanih 507 učencev.
ŠOLSKA PREHRANA – subvencionirana




Šolsko malico so skozi celo šol. leto prejemali vsi učenci.
Regresiranje malic in kosil je bilo realizirano v okviru dodeljenih sredstev s strani MIZŠ na
podlagi določitve subvencije prehrane na MDDSZ.
Število subvencioniranih kosil in malic se je v manjši meri spreminjalo tekom celega šolskega
leta. V maju je malico imelo subvencionirano 306 učencev (lansko šol. leto 321) od tega
26(28/27) na OŠPP, 249 (266/252) na OŠIC, 31 (27/37) na POŠ Cven – manj subvencij zaradi
manj vpisanih učencev).
DOPOLDANSKA MALICA šol. leto 2018 - 2019
Subvencija
Splošni 2/3 + dodatna 1/3
Meseci

Subvencionirana malica

Od tega
zaradi
izjemnih
razmer

Brez subvencije

Skupaj vsi

OŠPP

januar

22 / 28 / 28 / 29/25

/

7 / 4 / 4 / 5/ 8

29/32/32/34/33

C. Golar

maj

26 / 27 / 26 / 28/26

/

5 / 5 / 5 / 6/ 8

31/32/31/34/34

253 / 241 / 252 / 261/242

/

183/197/190/195/193

436/438 /442/ 456/435

253/244/252 / 266/249

/

181/194/191/190/182

434/438/443/456/431

32 / 36 / 37 / 25/ 30

/

15 / 18 / 13 / 9/ 13

47 / 54 / 50 / 34/ 43

OŠIC

januar

Ljutomer

maj

POŠ Cven

januar

maj
33 / 41 / 37 / 27/ 31
/
14 / 15 / 13 / 7/ 12
47 / 56 / 50 / 34/ 43
Tabela 1: MALICA - Letno poročilo o subvencionirani prehrani v šol. l. 2017/2018 (glede na izdane odločbe v
januarju in maju). Črno označeno je šol. leto 2014 -15 in 2015 -16. Rdeče je šol. l 2016 -2017. Modro je šol. leto
2017-2018. Zeleno je šol. l 2018-2019.

Po dodeljenih odločbah je bilo na OŠIC in obeh podružnicah v celoti subvencioniranih 132 kosil (v
lanskem šol. letu 128/125); od tega 17/21/20/OŠPP, 102/101/87/OŠIC, 13/8/18/POŠ Cven).
Kosilo je prejemalo povprečno 30 učencev na OŠPP, 290/325 na OŠIC, 33/25 na POŠ Cven). Na OŠIC
je bilo občasno za 20 kosil manj v primerjavi s lanskim šol. letom za kar je lahko razlog tudi manjše
štev. učencev.
Drugo malico v času kosil je prejemalo povprečno 20 do 22 učencev (1/OŠPP, 22/OŠIC, 0/POŠ Cven),
kar lahko povežemo s povečanjem števila subvencioniranih kosil predvsem na OŠIC.
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MESECI

ZAJTRK

KOSILO
šol. Leto 2018 - 2019

POPOLDANSKA MALICA
(DM v času kosila)

Od tega subvencija
Skupaj

Od tega

Skupaj

subvencija

2/4/1/1/ 1

0

2/1/1/1/ 1

0

38/40/43/25/ 18

0

29/41/35/28/22

0

7/9/9/2/ 0

0

6/7/4/1/ 0

0

15/15 100%
4/4 70%
januar

0

22/28/28/32/30

Enota OŠPP

2/2 40%
12/21/21/22/ 17

2018-2019

15/20 100%
4/ / 70%
maj

0

23/28/28/ 32/30

2/ / 40%
15/21/20/21/ 17
35/39 100%
23/24 70%

OŠIC
Ljutomer

januar

0

224/23/270/310/293

0/18 40%
41/68/81/101/ 102

2018-2019

31 / 87 100%
21/ / 70%
maj

0

224/22/276/325/287

12 / / 40%

35/64/87/99/ 97
3/7 100%
8/3 70%
POŠ Cven

januar

0

31/35/34/27/34

2018-2019

8/4 40%
8/19/14/ 9/ 13
7/18 100%
9/ / 70%

maj

0

31/38/35/23/32

8/ / 40%
5/23/18/8/ 13

Tabela 2: KOSILO - Letno poročilo o subvencioniranih prehrane v šol. l. 2017/2018 (spreminjanje glede na izdane
odločbe v januarju in maju.) Črno označeno je šol. leto 2014-15 in 2015-16. Rdeče obarvano je šol. l. 2016-2017.
Modro obarvano je šol. l. 2017-2018. Zeleno obarvano je šol. l 2018-2019.

Na OŠIC in obeh podružnicah je bilo med 25 do 30 učencev s potrebo po različnih dietah (celiakija,
jetrna dieta, gastritis, alergija na jajca, laktozo, mlečne B, oreščke, sladkorna bolezen, brezmesna dieta
…) in prilagoditvah zaradi verskega prepričanja, povečane telesne teže …
S pomočjo izdanih Priporočil za medicinsko indicirane diete s strani pediatrov in dietetikov je bilo nekaj
diet ukinjenih, ker ni bilo predložene ustrezne dokumentacije za upravičenost diet.

7.3

PROMETNA VARNOST

Na šoli imamo izdelan prometno-varnostni načrt. V načrtu so navedene šolske poti v šolo ter
najnevarnejše točke. Izvedena je bila anketa o prometni varnosti učencev za dopolnitev prometno varnostnega načrta.
Za večjo varnost otrok na poti v šolo je poskrbljeno tudi z ureditvijo prometnega režima na Cankarjevi
cesti. Na Cankarjevi cesti je uveden cestni režim, ki prepoveduje vožnjo do šole od 7.00 do 7.45.
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8

POROČILO O REALIZACIJI ZDRAVE ŠOLE v šol. letu 2018/2019

V šolskem letu 2018/2019 smo v programu zdravih šol nadaljevali z nacionalno rdečo nitjo duševno
zdravje, gibanje, prehrana. V zvezi z rdečo nitjo smo nadaljevali z nalogami, ki jih že več let izvajamo
in dodali nekatere nove, s katerimi smo želeli izboljšati stanje na področju duševnega in telesnega
zdravja. Nekaj delavnic je bilo izvedenih iz poenotenega programa, ki je bil ponujen zdravim šolam:
Ko učitelja strese stres, 10 korakov do boljše samopodobe, Slovenija gre v šolo.
Šolski mediatorji smo Izvajali šolsko mediacijo v konfliktnih situacijah. Načrtno smo uporabljali
restitucijske pristope pri popravljanju odnosov in poravnavanju škode.
Zaposleni smo izvedli igro Skriti prijatelj v mesecu decembru, skrbeli smo za druženje ( piknik, pohodi,
jutranja skupna kavica ob ponedeljkih …) .
Sodelovali smo s podružnično šolo Cvetka Golarja z nalogami, ki so krepile medsebojne odnose,
sprejemanje drugačnosti in utrjevali prijateljske vezi z učenci matične šole in obeh podružnic.
Učenci od 5.do 9. razreda so podpisovali zaobljubo “Ne bom prižgal cigarete”. Sodelovali so na
likovnih natečajih.
Vzgoja za trajnostni razvoj – na matični šoli in obeh podružnicah smo krepili ekološko zavest in
razvijali kompetence kot so: skrb za urejeno in čisto šolsko okolje, skrb za šolski vrt, zmožnost za
samooskrbo, odgovornost do okolja, sodelovanje z lokalno skupnostjo, strpnost ipd. Izpeljali smo
številne dejavnosti: permakulturni vrt, učilnico na prostem, sadili in vzgajali sadike, ločevali odpadke,
učenci so bili aktivni v čebelarskem krožku. V mesecu septembru smo izvedli delovno akcijo in uredili
šolski vrt in šolsko okolico.
Odraščanje/varna spolnost - širjenje znanja med učenci o reproduktivnem zdravju, odnosih med
spoloma ipd. Učenci so se na zdravniških pregledih, razrednih urah in naravoslovnih dnevih v okviru
programa Vzgoja za zdravje s strokovnjaki iz ZD Ljutomer pogovarjali o puberteti, odraščanju, osebni
in ustni higieni, duševnem zdravju, itd.
Skrb za zdravo prehrano: nad zdravo prehrano je bdela vodja šolske prehrane. Zdrave prehranske
navade se oblikujejo v zgodnjem otroštvu. Veliko pozornosti smo posvečali kulturi prehranjevanja in
zmanjšanju hrupa v jedilnici. Za vse učence smo organizirali Tradicionalni slovenski zajtrk. Sodelovali
smo v Shemi šolskega sadja.
Šolska shema (ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in
mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter
mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri
otrocih. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko
dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja.
Skozi celo šolsko leto delimo sadje in zelenjavo lokalnih pridelovalcev, ki je za učence brezplačno, saj
ga financira EU in Ministrstvo za kmetijstvo RS.
Ob razdeljevanju predstavljajo pomemben delež naših prizadevanj tudi spremljevalne aktivnosti, ki
učence osveščajo o pomenu uživanja lokalno pridelane in sezonske zelenjave in sadja. Med učenci
želimo spodbuditi porabo sezonskega in lokalno pridelanega sadja in zelenjave ter pomagati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter s tem tveganja za nastanek
številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni,
rak, osteoporoza, itd.).
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Spodbujali smo pešačenje in kolesarjenje in omejevali prevoze učencev do vrat šole. Podružnična šola
Cven se je udeležila Teka solidarnosti.
Na podružnici Cvetka Golarja so izvajali popoldanske športne aktivnosti v sodelovanju z društvom Rast.
Obeležili smo Svetovni dan hrane.
Omejevali smo vrstniško nasilje in nadgradili strategije spoprijemanja z neprimernim vedenjem
učencev z izobraževanjem učiteljev Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk.
Koordinatorka programa sem se udeležila treh sklicev vodij timov zdravih šol in regijskega
izobraževanja o negativnih učinkih hrupa na zdravje.
Zapisala: Jelka Kodba, koordinatorka zdrave šole

9

SODELOVANJE S STARŠI

Starši so bili pravočasno in sproti obveščeni o delu, uspešnosti in vedenju svojih otrok. Seznanjali smo
jih tudi z vsemi novostmi, dejavnostmi ter projekti, ki so potekali na naši šoli.
Govorilne ure in roditeljski sestanki so potekali v skladu z LDN ter načrti posameznih oddelkov. Oddelki
so imeli po 3 do 4 roditeljske sestanke ali druge oblike srečanj s starši.
Teme roditeljskih sestankov: LDN šole in oddelka s finančnim planom, plavalni tečaj, skrb za zdravje –
preventivne dejavnosti, bralne strategije za večje razumevanje pri branju, ko je otrok bolan, ustno
zdravje otrok ter preventiva in tehnika ščetkanja (vrtec in šola Cven), samoevalvacija, predstavitev
neobveznih izbirnih predmetov, predstavitev obveznih izbirnih predmetov, šola v naravi, kulturni
program ob materinskem dnevu, noč branja aktivnosti za izboljšanje bralne pismenosti, karierna
orientacija, NPZ, standardi znanja, načini preverjanja in ocenjevanja znanja, valeta, kolesarski izpit,
fleksibilna diferenciacija, tuji jezik, šolska prehrana, informacije o podaljšanem bivanju, analiza učnovzgojnih rezultatov, predstavitev rokovnika za vpis v srednje šole, srečanji s starši šolskih novincev itd.
Starši so se udeležili kulturnih programov, ki so jih posamezni oddelki pripravili ob materinskem dnevu.
Večina staršev se udeležuje roditeljskih sestankov in govorilnih ur, s tem da so roditeljski sestanki
obiskani precej bolje. Starši, ki se do polletja ne udeležijo roditeljskega sestanka ali govorilnih ur, so v
šolo poklicani s strani razrednika.
Starši so ob koncu šolskega leta tudi reševali evalvacijski vprašalnik, ki se je nanašal na šolsko prehrano
in uresničevanje ciljev naših prednostnih nalog. Na področju učenja smo spodbujali razvoj bralne
pismenosti – sposobnost kritičnega razmišljanja, razumevanja in utemeljevanja. Velik poudarek smo
namenili branju in jih spodbujali k branju za bralno značko. Na vzgojnem področju smo razvijali
odgovornost in samostojnost s poudarkom na kulturi prehranjevanja in zmanjšanjem zavržkov hrane
ter izvajanje minute za zdravje.
VZGOJNO PODROČJE:
Rezultati so širše predstavljeni v samoevalvacijskem poročilu šole (priloga št. 1).
Analiza odgovorov obeh vprašalnikov bo predstavljena na 1. roditeljskem sestanku septembra 2019,
objavljena pa bo tudi na naši spletni strani.
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10 DELO VODSTVENIH ORGANOV
RAVNATELJ
je opravljal dela in naloge v skladu z zakonom. Kot pedagoški vodja je pripravljal in vodil pedagoške
konference z načrtovanimi in aktualnimi vsebinami.
Ravnatelj je sodeloval s strokovnimi aktivi šole pri načrtovanju, evalvaciji dela skozi leto in načrtovanju
dela za prihodnje šolsko leto.
Aktivno je sodeloval na roditeljskih sestankih v skladu z načrtom sodelovanja s starši in izkazanimi
potrebami med letom. Opravil je tudi več individualnih razgovorov s starši in učitelji o določenih
odprtih vprašanjih.
Sodeloval z občino in drugimi institucijami.
Vključen je bil v aktiv ravnateljev šol in vrtcev UE Ljutomer. Udeleževal se je delovnih sestankov, ki jih
organizira Zavod za šolstvo OE Murska Sobota in delovnih srečanj ravnateljev šol, ki jih organizira
ministrstvo za šolstvo in šola za ravnatelje.
POMOČNICA RAVNATELA
Pomočnica ravnatelja Majda Kolbl je skrbela za izvedbo načrtovanih dejavnosti in pouka, urejala je
nadomeščanja in dežurstva, sodelovala s strokovnimi aktivi, na roditeljskih sestankih. Izpolnjevala je
statistična poročila in vodila pedagoško dokumentacijo, pripravljala polletna in letna poročila in
samoevalvacijsko poročilo. Skrbela je za naloge s področja varstva pri delu, organizirala in spremljala
delo tehničnih delavcev - čistilcev šole, organizirala delo javnih delavcev, vodila arhiv šole in šolsko
kroniko. Sodelovala je v timu e-šolstvo, razvojnem timu šole, v timu za samoevalvacijo, timu za vzgojni
načrt, skupini za prometno varnost, in dr... Spremljala je pedagoško delo učiteljev samostojno in z
ravnateljem. Koordinirala je raziskave, ki so potekale na naši šoli, in izobraževanja učiteljev. Sodelovala
je z upravnim odborom šolskega sklada.
SPREMLJANJE POUKA
Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta v tem šolskem letu na matični šoli opravila hospitacije pri vseh
učiteljih, razen pri tistih, ki so jim septembra 2018 hospitirali slovenski učitelji iz avstrijske Koroške in
vodja ZRSŠ Murska Sobota, ga. Irena Kumer. Poseben poudarek smo posvečali izvajanju prednostnih
nalog, načrtovanju in doseganju učno-vzgojnih ciljev, načinom preverjanja doseganja ciljev,
inovativnosti učenja in poučevanja s posebnim poudarkom na pouku na prostem in uvajanju
elementov formativnega spremljanja.
Po spremljanju je bil opravljen razgovor in skupna analiza učne ure. Z učitelji je bil hkrati opravljen
razgovor o osebnem profesionalnem razvoju in usmeritvah za nadaljnje strokovno spopolnjevanje,
pogojih dela, pričakovanjih in drugimi vidiki delovnega mesta ter pedagoškega dela učiteljev.

11 VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE IN OKOLJA V ŠOLO







V letošnjem letu smo imeli na naši šoli študijsko središče za študijsko skupino za tuji jezik
nemščina, ki jo je vodila Metoda Ljubec.
Z drugimi OŠ sodelujemo v okviru občinskega otroškega parlamenta, nastopov pevskih zborov,
na tekmovanjih učencev (organiziranje skupnih prevozov), zaposlovanje strokovnih delavcev,
izvajanje DSP in drugo.
Ravnatelji in pomočnica sta člana aktiva ravnateljev osnovnih šol in vrtcev upravne enote
Ljutomer.
Sodelovanje z Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer: Tematske ure in predstavitve, ki so jih
pripravili za naše učence, so bile uspešno izvedene.
Otroški zbor in komorne skupine so izvedli koncert v Domu starejših občanov Ljutomer (okt.).
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Komorni zbor naše šole je nastopil na srečanju starejših Ljutomerčanov (ŠIC).
Otroški zbor je nastopil na prireditvi Babica podaj mi roko (Dom kulture).



OŠIC je organizirala letni koncert MPZ,OPZ, UPZ, GU1, GU2, OPZ Cven in solistov z naslovom
“OD SLOVENIJE DO AFRIKE”.
Sodelovanje z gimnazijo F. Miklošiča Ljutomer: delavnice za nadarjene učence: Znanje za
mlade, dijakinje na pedagoški praksi v vrtcu Cven.
Zavod za šolstvo RS: Sodelovanje na festivalu inventivnosti in ustvarjalnosti “Prekmurje v srcu”
z filmskim prispevkom, likovnimi deli in glasbenimi nastopi, delovna srečanja, študijske
skupine, svetovalna storitev, inovacijski projekti, tekmovanja učencev, vrednotenje NPZ idr.
Dom starejših občanov: obiski učencev in kulturni program za stanovalce (POŠ Cven, 4x).
Občina Ljutomer: Evropski teden mobilnosti (sept.), Občina na prostem (julij).
Zavod za zdravstveno varstvo: projekti in dejavnosti s področja zdravstvenega varstva in
zdrave šole.
Sodelovali smo na prireditvah v lokalni skupnosti. Udeležili smo se in nastopili na krajevnem
prazniku Krajevne skupnosti Železne Dveri, komemoracije in proslave ob dnevu upora proti
okupatorju.
Sodelovanje s Čebelarskim društvom Ljutomer: tekmovanja učencev, urejanje okolice
čebelnjaka.
Sodelovanje z Lions klubom Ljutomer: Plakat miru, dobrodelne prireditve in aktivnosti.
Zdravstveni dom Ljutomer: sistematski in zobozdravniški pregledi učencev, predavanja na
temo zdravja
Policijska postaja Ljutomer: z učenci 5. razredov izvedli delavnice v okviru projekta Policist
Leon svetuje. Sodelovali pri izvajanju praktičnega dela kolesarskega izpita petošolcev.

















V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja smo izvedli te delavnice: Ulična vadba za vse
generacije, Z markacijo na pot, Dan odprtih vrat učnega čebelnjaka, Igralne ure z vrtcem in
srečanje prvošolcev z bodočimi učiteljicami, Izdelava lutk in improvizirana igra vlog. Prestavili
smo se z gledališkima igrama Muca Copatarica in Mi se volka ne bojimo.
Okrasitev novoletnega drevesa in izdelava okraskov (NLB).

11.1 SODELOVANJE Z VRTCEM LJUTOMER

V šolskem letu 2018/2019 je bilo realiziranih vseh šest načrtovanih srečanj z skupinami otrok vrtca in
učenci 1.razreda. Srečanja so bila namenjena druženju in skupnim aktivnostim. S tem otrokom
omogočamo spoznavanje šolskega okolja in jim na ta način želimo olajšati prehod v šolo. V letošnjem
šolskem letu so bila realizirana naslednja srečanja:







Palčkov pohod in poligon, 21.9.2018,
Elementarne športne igre na igrišču OŠIC, oktober,
Lutkovna predstava vzgojiteljic Vrtca Ljutomer za učence 1. razreda, december,
Bralna urica za otroke vrtca v šolski knjižnici, februar,
Igralna ura v Vrtcu Ljutomer, april,
Druženje novih prvošolčkov z svojimi učiteljicami in kratek kulturni program, junij 2019.

11.2 SODELOVANJE Z JAVNOSTJO NA POŠ CVEN:



teden otroka (1. - 5. oktober 2018)- dejavnosti z vrtcem in šolo Cvetka Golarja;



trajnostni razvoj – urejanje kompostnika in šolskega vrta, obrezovanje sadnih dreves in
jagodičevja v sodelovanju s Tomijem, barvanje igrala v sodelovanju s starši (junij);
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naravoslovni dan v sodelovanju s starši – zdrava prehrana (ajda), teden otroka;



sodelovanje s TD Cven (obisk Grunta, trganje koruze, kožuhanje, luščenje koruze, peka
kvasenic in postržjač), teden otroka;



športni dan – športne igre z učenci POŠ Cvetka Golarja – dan prijateljstva, teden otroka;



sodelovanje z gasilskim društvom (požarna varnost v mesecu oktobru);



humanitarno delo – sodelovanje z organizacijo RK in izdelava voščilnic ob novem letu za
starejše krajane KS Cven;



prireditev ob kulturnem prazniku, priprava programa v sodelovanju s KD Cven (7.2. 2019);



izdelava božično-novoletnih voščilnic, sodelovanje z RK Ljutomer, december;



delavnice z babicami in dedki, izdelki za bazar, (27. 11. 2018);



božično-novoletni bazar, KS Cven (1.12. 2018);



prireditev ob materinskem dnevu (21.3. 2019);



Zdravstveni dom Ljutomer – sistematski zdravniški in zobozdravniški pregledi ter predavanja
na temo zdravja in prve pomoči, čez vse šolsko leto ter nastop v njihovi organizaciji s folkloro
ob njihovi novi pridobitvi;



medgeneracijsko druženje, nastopi in delavnice v DSO Ljutomer s folkloro, čez vse leto;



Mladinski center Prlekija, nastop s folkloro na njihovi prireditvi (5. 6. 2019);



Med zvezdami, spanje v šoli (10. 5. 2019), pred spanjem predstavitev dela z otroki v Tanzaniji
– prostovoljka Anisa Kelenc, branje, naslednji dan – Policijska postaja Ljutomer – oprema
policista, pravilna namestitev čelade in spretnostni poligon ter prikaz vloma in ukrepanje;



tek podnebne solidarnosti, Karitas (11. 5. 2019);



večer folklore na Cvenu, »Plesi od tü pa tan«, sodelovanje s KD Cven (23. 3. 2019);



Iz majhnega raste veliko, sodelovanje s KD Cven (8. 6. 2019);



zaključna prireditev za starše in 40 let vrtca (14.6. 2019);



Pokloni zvezek - zbiranje zvezkov za otroke iz socialno šibkih družin;



zbiranje igrač za otroke v Tanzaniji, prostovoljka Anisa Kelenc.

11.3 SODELOVANJE Z MEDIJI IN PROMOCIJA ŠOLE

Učitelji pošiljajo prispevke o svojem delu in projektih v strokovne publikacije. Dvakrat letno se
predstavimo v občinskem glasilu Novičke. Izdali smo šolsko glasilo Mladi Prlek, zloženko za šolski sklad
in brošuro za Zdravo šolo. Aktualne informacije dajemo na spletno stran šole.
Objava kratkega igranega filma Krvava enačba na spletnem portalu Youtube in šolski spletni strani.
11.4 PRAKSA DIJAKOV, ŠTUDENTOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

ZAP.
ŠT.
1.
2.

IME IN PRIIMEK

DATUM

Teja Lihtenvalner

April, 2019

Ana Kosi

April, 2019

PREDMETPODROČJE
Pedagoška
Fakulteta Maribor
Pedagoška
Fakulteta Maribor

MENTOR
Karmen Kupljen
Katja Štih
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3.

Luka
Rajh

26. 4. 2019, Dve uri
pouka likovne umetnosti
in študijska analiza
likovnega ustvarjanja na
razredni stopnji
Ob petkih (oktober,
november, december
2018)
Oktober,
november
2018

4.

Manca Stajnko

5.

Špela Moravec

6.

Nuša Dijak

november 2018,
april 2019

7.

Andreja Stajnko

marec, april 2019

8.

Maja Vičar

marec, april 2019

Pedagoška
Karmen Kupljen
fakulteta- razredni
pouk

Pedagoška
fakulteta- razredni
pouk
Pedagoška
fakulteta–
inkluzivna
pedagogika
Pedagoška
fakulteta– likovna
pedagogika
Pedagoška
Fakulteta Maribor
Pedagoška
Fakulteta Maribor

Zdenka Bohinec
Dragica Kumer
Dr. Teja Gracin

Vitomir Kaučič

Tanja Lehner
Tanja Lehner

POROČILO O DELU VRTCA CVEN je pripravila Biserka Škrinjar, pomočnica ravnatelja. Poročilo je bilo
obravnavano na prvi pedagoški konferenci vrtca Cven, dne 5.09.2019 in na svetu staršev vrtca Cven,
dne 17.09.2019.
Poročilo o realizaciji programa dela šole in podružnice Cven v šolskem letu 2018/2019 so pripravili
ravnatelj in pomočnica ravnatelja v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci.
Poročilo je obravnaval učiteljski zbor na 1. seji 28. avgusta 2019, svet staršev na 1. sestanku dne
25.09.2019.
Svet šole je obravnaval in potrdil poročila na 9. redni seji dne 26. septembra 2019.

Ravnatelj:

Predsednica sveta zavoda :

Branko Meznarič

Marta RAJH
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