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UVOD
Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Pred vami je publikacija, ki prinaša pregled našega skupnega dela v šolskem letu 2021/2022. 
Letošnje leto bo praznično obarvano, saj je to 60. šolsko leto, ko se na naši šoli izvaja pouk. 
Prav zato, da začenjamo z zanosom, pričakovanji, polni upanja in načrtov.
V publikaciji so zbrani koristni napotki in vsebine dela ter življenja vseh nas, ki soustvarjamo 
naše skupno šolsko delo:

 – učenk in učencev, ki s svojim prizadevnim delom širite in poglabljate svoja znanja in 
vzpostavljate ter negujete dobre medsebojne vezi,
 – učiteljev in drugih delavcev šole, ki skrbimo za delovno in ustvarjalno vzdušje, staršev, 

ki ste nepogrešljiv vezni člen med šolo in domom.

V šolskem letu 2021/2022 obiskuje našo šolo 410 učencev, in sicer v programu redne os-
novne šole 386 učencev ter 24 učencev v prilagojenem izobraževalnem programu nižje-
ga izobrazbenega standarda. Zanje skrbi 48 strokovnih delavcev, 3 spremljevalci učencev 
ter 10 administrativno-tehničnih delavcev.

Leto 2021 je še vedno posebno leto, to je leto, ko se moramo prilagajati nečemu, česar 
ne vidimo in prav zaradi tega nas kdaj obdajajo dvomi. Prav zato je pomembno, da se 
naučimo preverjati in biti kritični do informacij, ki so na svetovnem spletu dostopne že z 
enim klikom. V ospredje naj to šolsko leto stopijo vrednote: strpnost, spoštovanje, spoštlji-
vost, sodelovanje. Še posebej pa si želimo, da je v letošnjem šolskem letu na prvem mestu 
zdravje celotne skupnosti in da se pri tem izniči individualizem ter poskrbi, da bomo v šoli 
imeli varno okolje, v katerem bodo učenci lahko kar najbolj napredovali. Velika vrednota 
človeka je, da skupnost postavi pred lasten užitek. Sedaj imamo priložnost, da to naučimo 
najmlajše.

Vsako leto smo dokazali, da s skupnimi močmi zmoremo veliko. V zaupanju, povezovanju, 
medsebojnem sodelovanju se skriva moč do uspehov. Uspeh pa je v tem, da vse moči 
naenkrat zberemo v eno, najpomembnejšo točko. Torej v znanje!

Vsem želim, da bi ostali zdravi ter da bi bilo šolsko leto kar se da uspešno, da bi v njem 
ustvarili veliko dobrih idej in pridobili ogromno novega znanja. Verjamem, da boste s svojo 
mladostjo, igrivostjo in pozitivno energijo tudi letos kos vsem izzivom na poti do končnega 
cilja.

Katarina Pajer Povh, prof.,
ravnateljica
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OSNOVNI PODATKI
Naslov: 
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje,  
Keršičeva 50, 1420 Trbovlje
Telefonska št.: 
03 56 25 120
Fax.: 
03 56 25 129
E-naslov: 
os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
Spletna stran: 
http://www.os-toncke-cec.si
Podračun UJP Trbovlje: 
št. 01329-6030684258
 
Kontaktni podatki:

ime in priimek naloga telefon e-naslov

Katarina Pajer 
Povh, prof. ravnateljica 03 56 25 120 katarina.pajer@os-toncke-cec.si

Nataša Pišek pomočnica 
ravnateljice

03 56 25 123 natasa.pisek@os-toncke-cec.si

Petra Jerman tajnica VIZ

03 56 25 120 
(tel.)

03 56 25 129 
(fax.)

os-toncke-cec@os-toncke-cec.si

Nives Škrinjar računovodkinja 03 56 25 121 nives.skrinjar@os-toncke-cec.si

Mojca Arh pedagoginja
03 56 25 125

mojca.arh@os-toncke-cec.si

Manja Golobič socialna  
pedagoginja

manja.golobic@os-toncke-cec.si

Urša Bajda knjižničarka 03 56 25 126 ursa.bajda@guest.arnes.si

Ivan Narat

računalnikarji 03 56 25 120

ivan.narat@os-toncke-cec.si

Marina Mokotar marina.mokotar@os-toncke-cec.
si

Denis Centrih denis.centrih@os-toncke-cec.si

tel:035625120 
tel:035625129
mailto:os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
http://www.os-toncke-cec.si
mailto:katarina.pajer@os-toncke-cec.si
mailto:natasa.pisek@os-toncke-cec.si
mailto:os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
mailto:nives.skrinjar@os-toncke-cec.si
mailto:mojca.arh@os-toncke-cec.si
mailto:manja.golobic@os-toncke-cec.si
mailto:ursa.bajda@guest.arnes.si
mailto:ivan.narat@os-toncke-cec.si
mailto:marina.mokotar@os-toncke-cec.si
mailto:marina.mokotar@os-toncke-cec.si
mailto:mailto:denis.centrih%40os-toncke-cec.si?subject=
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ŠOLSKI KOLEDAR
1. ocenjevalno obdobje - 1. 9. 2021-31. 1. 2022:

 – ocenjevalna konference: 26. 1. 2022 (1.-5. r. in NIS), 27. 1. 2022 (6.-9. r.),
 – jesenske počitnice: 25. 10. 2021-1. 11. 2021 (od tega praznik 31. 10. in 1. 11. 2021),
 – dan šole: 5. 10. 2021
 – novoletne počitnice: 25. 12. 2021-2. 1. 2022 (od tega praznik 25. in 26. 12.2021 ter 1. 

in 2. 1. 2022).

2. ocenjevalno obdobje - 1. 2. 2022-15. 6. 2022 (9. r.), 24. 6. 2022 (1.-8. r.)
 – ocenjevalna konferenca: 9. 6. 2022 (9. r. in 9. r. NIS), 20. 6. 2022 (1.-8. r. in NIS),
 – pouka prost dan: 7. 2. 2022,
 – zimske počitnice: 21. 2.-25. 2. 2022,
 – velikonočni ponedeljek: 18. 4. 2022,
 – prvomajske počitnice: 27. 4. 2022-2. 5. 2022 (od tega praznik 27. 4., 1. in 2. 5. 2022),
 – poletne počitnice: 25. 6. 2022-31. 8. 2022,
 – roki za predmetne in popravne izpite:

 – 16. 6.-29. 6. 2022 (1. rok za učence 9. razreda),
 – 27. 6.-8. 7. 2022 (1. rok za učence od 1. do 8. razreda),
 – 18. 8.-31. 8. 2022 (2. rok).

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim prever-
janjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 

Za učence 6. razreda poteka preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. 

Za učence 9. razreda pa bo v letošnjem letu nacionalno preverjanje znanja organizirano 
iz matematike in slovenščine ter tretjega predmeta – kemija.

Učenci programa z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja 
opravljajo prostovoljno. V kolikor se bodo učenci 6. in 9. razreda NIS prijavili bomo zanje 
organizirali preverjanje znanja iz slovenščine in matematike ter družboslovja v 9. razredu.

Pomembni datumi za učence 6. in 9. razredov:
 – slovenščina: 4. 5. 2022,
 – matematika: 6. 5. 2022,
 – tuj jezik angleščina (6. r.) oziroma kemija (9. r.): 10. 5. 2022.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
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POUK
Število ur pouka posameznega predmeta je določeno s predmetnikom. Pouk učencev 
poteka v matični šoli ter v Športni dvorani Polaj. Z njim začenjamo ob 8.20 do 11.50 oziro-
ma 12.40 oziroma 13.30, pri čemer imajo učenci 7., 8. in 9. razreda ter tudi 4., 5., 6. razreda, 
ki obiskujejo neobvezne izbirne predmete, po 6. uri 20-minutni odmor za kosilo ter končajo 
s 7. uro ob 14.35.

predura 7.30-8.15
1. ura 8.20-9.05
2. ura 9.10-9.55
malica 9.55-10.15
3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50
5. ura 11.55-12.40
6. ura 12.45-13.30
kosilo 13.30-13.50
7. ura 13.50-14.35

ŠOLSKI ZVONEC

IZBIRNI PREDMETI

Glede na normative in standarde MIZŠ ter na podlagi želja in prijav učencev smo letošnje 
šolsko leto organizirali 18 obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi, in sicer ansambelska 
igra, filmska vzgoja I in II, glasbeni projekti, izbrani šport – odbojka, likovno snovanje I, II in 
III, multimedija, nemščina I, II in III, poskusi v kemiji, urejanje besedil/računalniška omrežja, 
šport za sprostitev, šport za zdravje, turistična vzgoja, verstva in etika, zvezde in vesolje. 
Obvezna izbirna predmeta računalništvo in izbrani šport sta organizirana v oddelkih z niž-
jim izobrazbenim standardom.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V 1. razredu so se v neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina vključili skoraj vsi učenci 
(47). 
V drugi triadi imamo na podlagi normativov in standardov in želja učencev organizirane 
naslednje neobvezne izbirne predmete: tehnika, šport in računalništvo.
V zadnji triadi se učenci niso odločili za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Pri dodatnemu pouku na razredni stopnji vsebine niso ozko specializirane, na predmetni 
stopnji pa se dodatni pouk izvaja pri slovenščini in angleščini ter matematiki. Namenjen 
je predvsem poglabljanju znanja oziroma pripravi na tekmovanja. Poteka po sledečem 
urniku:

priimek in ime A urnik B urnik
DOLENC Ines sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
HUDELJA KRIVEC Marta sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
VOLKER Alja sreda, predhodna ura /
KOPRIVC Mojca torek, predhodna ura torek, predhodna ura
MAJCEN Ivana torek, predhodna ura torek, predhodna ura
GROBLJAR VIDMAR Nina torek, predhodna ura torek, predhodna ura
KOS Tatjana sreda, predhodna ura /
VRBNJAK Nikita sreda, predhodna ura
LESAR Melita / četrtek, predhodna ura
PER Katja sreda, predhodna ura /
EBERLINC Marjana
(SLJ 6. do 9. razred)

sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura

LINDIČ Vesna
(MAT 6. – 9. razred)

sreda, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura

STEPIŠNIK TURK Teja
(TJA 4. do 9. razred)

ponedeljek, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura

KLANČIŠAR Saša
(3., 4., 5. r. NIS)

torek, predhodna ura torek, predhodna ura

DORNIK Nives
(6. in 7. razred NIS)

petek, predhodna ura petek, predhodna ura
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Dopolnilni pouk je organiziran za učence od 1. do 5. razreda iz slovenščine in matematike; 
iz angleščine, slovenščine in matematike pa za učence od 6. do 9. razreda.

priimek in ime A urnik B urnik
DOLENC Ines sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
HUDELJA KRIVEC Marta sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
VOLKER Alja sreda, predhodna ura /
KOPRIVC Mojca torek, predhodna ura torek, predhodna ura
MAJCEN Ivana torek, predhodna ura torek, predhodna ura
GROBLJAR VIDMAR Nina torek, predhodna ura torek, predhodna ura
KOS Tatjana sreda, predhodna ura /
VRBNJAK Nikita sreda, predhodna ura
LESAR Melita / četrtek, predhodna ura
PER Katja sreda, predhodna ura /
EBERLINC Marjana
(SLJ 6. do 9. razred)

sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura

LINDIČ Vesna
(MAT 6. – 9. razred)

sreda, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura

STEPIŠNIK TURK Teja
(TJA 4. do 9. razred)

ponedeljek, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura

KLANČIŠAR Saša
(3., 4., 5. r. NIS)

torek, predhodna ura torek, predhodna ura

DORNIK Nives
(6. in 7. razred NIS)

petek, predhodna ura petek, predhodna ura

...DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
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priimek in ime A urnik B urnik
BEC Saša ponedeljek, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura
BOŽIČEK SIMNOVČIČ Tanja po dogovoru po dogovoru
BRAČKO Karl četrtek, predhodna ura četrtek, predhodna ura
CEFERIN Edi po dogovoru po dogovoru
DEBAN Eva ponedeljek, predhodna ura ponedeljek, predhodna ura
DOLENC Ines petek, predhodna ura petek, predhodna ura
DORNIK Nives sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
EBERLINC Marjana po dogovoru z učenci po dogovoru z učenci
FAJFAR Daša po dogovoru z učenci po dogovoru z učenci
GAJSER BIZJAK Erika po dogovoru po dogovoru
GOMAZ REPOVŽ Vera četrtek. 5. šolska ura četrtek, 5. šolska ura
GROBLJAR VIDMAR Nina četrtek, predhodna ura četrtek, predhodna ura
HUDELJA KRIVIC Marta ponedeljek, 5. šolska ura ponedeljek, 5. šolska ura
JELEN Nataša torek, predhodna ura torek, predhodna ura
JOŠT Rosana po dogovoru po dogovoru
KLANČIŠAR Kaja po dogovoru o dogovoru
KLANČIŠAR Saša po dogovoru po dogovoru
KNAUS Marjan po dogovoru po dogovoru
KOPRIVC Mojca četrtek, predhodna ura četrtek, predhodna ura
KOS Tatjana po dogovoru po dogovoru
KOVAČIČ Miha po dogovoru po dogovoru
KOVAČ-JERMAN Tanja po dogovoru po dogovoru
KREŽE Eva po dogovoru po dogovoru
LESAR Melita petek, predhodna ura petek, predhodna ura
LEVIČAR Jernej po dogovoru po dogovoru
LINDIČ Karmen torek, 5. ura torek, 5. ura
LINDIČ Vesna po dogovoru po dogovoru
MAJCEN Ivana četrtek, predhodna ura četrtek, predhodna ura
MAKULJEVIĆ Biljana po dogovoru po dogovoru
MOKOTAR Marina po dogovoru po dogovoru
NARAT Ivan po dogovoru po dogovoru
PER Katja po dogovoru po dogovoru
PIRNAT Jerneja po dogovoru po dogovoru
PIŠEK Nataša po dogovoru po dogovoru
SLUGA Helena po dogovoru po dogovoru
STEPIŠNIK TURK Teja torek, predhodna ura torek, predhodna ura
STRMEC Leila po dogovoru po dogovoru

Pri vseh predmetih pa se bodisi za razširjanje znanja kot tudi za dodatne razlage ali pojas-
nila glede učne snovi učenci lahko udeležijo tudi individualnih govorilnih ur za učence, ki 
jih ponujajo učitelji.

GOVORILNE URE ZA UČENCE
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priimek in ime A urnik B urnik
ŠEVERKAR Eva po dogovoru po dogovoru
VOLKER Alja petek, predhodna ura petek, predhodna ura
VRBNJAK Nikita po dogovoru po dogovoru
VRTAČNIK-Ž. Petra po dogovoru po dogovoru
VUČILOVSKI Nina po dogovoru po dogovoru

DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti so s predmetnikom določeni dnevi pouka namenjeni drugačnim ob-
likam pridobivanja znanja. Namenjeni so medpredmetnemu, kolektivnemu in timskemu 
pouku za vsebine, ki jih zaradi specifik organiziramo kot posebno obliko dela. V šolskem 
letu je 15 dni dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda osnovne šole ter učence od 1. do 
7. razreda NIS, za učence 8. in 9. razreda NIS pa 20.

Cilji dni dejavnosti so: omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, 
pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in 
njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in 
odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Hrana - 
zdrav  
slovenski 
zajtrk

november 
2021

Izdelki iz 
papirja

november 
2021

Dan  
slovenske-
ga športa

september 
2021

Prešernov 
dan

februar 
2022

Zdravje - 
zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Raču-
nalniško 
opismenje-
vanje

september 
2021

Igre na 
snegu

januar 2022 Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Moj vrt 
spomladi

april, 
maj

Spoznajmo 
poklic  
policista

oktober 
2021 ali 
april 2022

Zlati sonček maj ali 
junij 2022

Razredno 
gledališče

marec ali 
april 2022

ŠVZ karton april ali 
maj 2022

Sprejem 
prvošolcev

september 
2021

Pohodništ-
vo

junij 2022

1. RAZRED
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Hrana - 
zdrav  
slovenski 
zajtrk

november 
2021

Varno v 
prometu

september 
ali oktober 
2021

Športne 
igre

september 
2021

Prešernov 
dan

februar 
2022

Spoznava-
mo poklice 
- gasilec

september 
2021 ali  
maj 2022

Raču-
nalniško 
opismenje-
vanje

september 
ali oktober 
2021

Dan  
slovenske-
ga športa

september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Od semena 
do kruha

april 2022 Izdelki iz 
papirja

november 
2021

Zlati sonček maj ali 
junij 2022

Razredno 
gledališče

maj 2022

ŠVZ karton april ali 
maj 2022

Podelitev 
BZ

junij 2022

Pohodništ-
vo

junij 2022

2. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Hrana - 
zdrav  
slovenski 
zajtrk

november 
2021

Izdelki iz 
papirja

november 
2021

Dan  
slovenske-
ga športa

september 
2021

Prešernov 
dan

februar 
2022

Zdravje - 
zdravniški 
pregled

november 
2021

Raču-
nalniško 
opismenje-
vanje

september 
ali oktober 
2021

Zlati sonček maj ali junij 
2022

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Čutila februar 
2022

Ročne 
spretnosti - 
šivanje

februar 
2022

Zimski ŠD januar 2022 Razredno 
gledališče

maj 2022

ŠVZ karton april ali 
maj 2022

Podelitev 
BZ

junij 2022

Pohodništ-
vo

junij 2022

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravje oktober 

2021
Raču-
nalniško 
opismenje-
vanje

september 
2021

Trim steza september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Električni 
krog

februar 
2022

Microsoft 
Teams

september 
2021

Športne 
igre

oktober 
2021

Pesniške 
delavnice

februar 
2022

V krajlestvu 
rastlin in 
živali

junij 2022 Magne-
tizem

marec 2022 Pohod december 
2021

Muzej 
Hrastnik

apil 2022

Model 
cvetja in 
korit

marec 2022 Atletika april 2022

Plavanje junij 2022

4. RAZRED
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravje januar 2022 Microsoft 

Teams
september 
2021

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Obnovljivi 
viri energije

februar 
2022

Kjer je dim, 
je tudi 
ogenj

oktober 
2021

Orientacija oktober 
2021

Ogled 
predstave 
v Cankarje-
vem domu

feburar 
2022

Dan čebel maj 2022 PowerPoint oktober 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 ZMT november 
2021

Atletika april 2022
Plavanje - 
testiranje

junij 2022

5. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Arboretum 
- izdelava 
ključev za 
določanje 
dreves

junij 2022 Microsoft 
Teams

september 
2021

Aerobni ŠD september 
2021

Novoletna 
proslava in 
kino

december 
2021

Zdravje - 
zdravniški 
pregled

po dogov-
oru

Speculum 
Artium - 
Lego  
robotika

september 
2021

Orientacija oktober 
2021

Dobro jutro, 
filharmoniki; 
Muzej iluzij

februar 
2022

Kamnine februar 
2022

Okrasitev 
šole

november 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Poglej v 
svet

maj 2022

Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

6. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Sistematika 
živali - gozd

september 
ali oktober 
2021

Microsoft 
Teams

september 
2021

Aerobni ŠD september 
2021

Evropski 
dan jezikov

september 
2021

Zvok februar 
2022

Okrasitev 
šole

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Novoletna 
proslava in 
kino

december 
2021

Ekosistem - 
Ljubljansko 
barje

maj 2022 Izdelki iz 
lesa

april 2022 Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Rastem s 
knjigo

maj 2022

Izdelki iz 
gline

maj 2022 Atletika april 2022

Plavanje junij 2022

7. RAZRED
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams

september 
2021

Aerobni ŠD september 
2021

Novoletna 
proslava

december 
2021

Zeliščarska 
kmetija in 
dediščina

september 
2021

Okrasitev 
šole

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Hrestač, 
Maribor

december 
2021

Dobro 
počutje v 
lastni koži

maj 2022 Poklicno 
usmerjanje

maj 2022 Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Po  
Prešernovih 
stopinjah

maj 2022

Bistra - Jurij 
Vega

maj 2022 Atletika april 2022

Plavanje junij 2022

8. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Biotska 
raznolikost - 
invazivke

september 
2021

Poklicno 
usmerjanje

september 
2021

Aerobni ŠD september 
2021

Glasba 
gibljivih slik 
- Cankarjev 
dom

oktober 
2021

Pečemo 
kruh/ 
belokranjs-
ko pogačo  
v Beli krajini

november 
2022

Speculum 
Artium -  
Robotka 
Eva

september 
2021

Orientacija oktober 
2021

Novoletna 
proslava in 
kino

december 
2021

Bistra -  
Nikola Tesla

maj 2022 Podjetništ-
vo

oktober 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Valeta junij 2022

Okrasitev 
šole

november 
2021

Atletika april 2022

Plavanje junij 2022

9. RAZRED

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Lutke, 
gledališke 
predstave

po dogov-
oru

Bogastvo 
gozda

po dogov-
oru

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022 Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Življenje  
med 
“hauzi”

september 
2021

Atletika april 2022 Prešernov 
dan

februar 
2022

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

3. RAZRED NIS
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Bogastvo 
gozda

po dogov-
oru

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Življenje  
med 
“hauzi”

september 
2021

Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022 Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Prešernov 
dan

februar 
2022

Glina po 
dogovoru

Atletika april 2022

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

4. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Bogastvo 
gozda

po dogov-
oru

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Življenje  
med 
“hauzi”

september 
2021

Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022 Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Prešernov 
dan

februar 
2022

Glina po 
dogovoru

Atletika april 2022

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

5. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Bogastvo 
gozda

po dogov-
oru

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Življenje  
med 
“hauzi”

september 
2021

Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022 Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Prešernov 
dan

februar 
2022

Glina po 
dogovoru

Atletika april 2022

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

6. RAZRED NIS
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Bogastvo 
gozda

po dogov-
oru

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Življenje  
med 
“hauzi”

september 
2021

Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022 Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Prešernov 
dan

februar 
2022

Glina po 
dogovoru

Atletika april 2022

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

7. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Zeliščarska 
kmetija

september 
2021

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Prešernov 
dan

februar 
2022

Dobro 
počutje v 
lastni koži

po 
dogovoru

Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022

Življenje 
med 
“hauzi”

september 
2021

Atletika april 2022

Sladice po 
dogovoru

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

Poklicna 
orientacija

januar

Izdelek iz 
lesa

po 
dogovoru

Glina junij 2022
Bistra po 

dogovoru
Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022

8. RAZRED NIS
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NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI ŠPORTNI KULTURNI
Zdravniški 
pregled

po 
dogovoru

Microsoft 
Teams, 
varna raba 
interneta

po 
dogovoru

Aerobni ŠD september 
2021

Praznovan-
je novega 
leta

december 
2021

Zeliščarska 
kmetija

september 
2021

Pred  
novoletni 
čas

november 
2021

Orientacija oktober 
2021

Prešernov 
dan

februar 
2022

Novoletna 
dekoracija

december 
2021

Plavanje/
drsanje/
igre na 
snegu

januar 2022 Valeta junij 2022

Življenje 
med 
“hauzi”

september 
2021

Atletika april 2022

Sladice po 
dogovoru

Plavanje - 
testiranje

junij 2022

Poklicna 
orientacija

januar

Izdelek iz 
lesa

po 
dogovoru

Glina junij 2022
Bistra po 

dogovoru
Ljubljana in 
hiša iluzij

junij 2022

9. RAZRED NIS

STRNJENI DNEVI DEJAVNOSTI
V tem šolskem letu smo pridobili dva termina za izvedbo strnjenih dni dejavnosti ter več enodnevnih 
oblik dejavnosti:

 – strnjeni dnevi dejavnosti v CŠOD:
 – 20. 12.-24. 12. 2021: smučarska šola v naravi in teki na smučez za učence 7.  

razreda, CŠOD Trilobit,
 – enodnevne dejavnosti v CŠOD:

 – 6. 9. 2021: 8. r., Zeliščarska kmetija in dediščina Dolenjske,
 – 29. 11. 2021: 9. r., Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini,
 – 10. 5. 2022: 8. r., Po Prešernovih stopinjah,
 – 24. 5. 2022: 7. r., Ljubljansko barje,
 – 10. 6. 2022: 6. r., Izdelava določevalnih ključev in spozavanje dreves.

Učenci NIS se bodo pri posameznih dejavnostih pridruževali učencem redne osnovne šole.
 
Ostale nerazporejene vsebine bomo organizirali na šoli oziroma v drugih krajih Slovenije.
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razred vsebina čas nosilec
4. občinsko središče marec Kos, Vrbnjak
5. Primorska junij Per, Lesar
6. Notranjski naravni park jesen Bračko
7. severovzhodna Slovenija jesen Bračko
8. Logarska dolina in jama Pekel jesen Bračko
9. Postojnska jama in Predjamski grad jesen Bračko

EKSKURZIJE

Ekskurzije bomo organizirali v skladu z epidemiološko sliko ter priporočili za preprečevanje 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Letos bomo izpeljali šolo v naravi – tečaj plavanja za učence 3. razreda, in sicer od 20. 
do 24. 9. 2021 v CŠOD Seča. Učenci bodo nadgrajevali znanje plavanja, ki so ga v obliki 
tečajev osvajali v 1. razredu.

Šola plavanja bo organizirana odvisno od epidemiološke slike v Seči v času načrtovane 
šole v naravi in v skladu s priporočili in navodili MIZŠ, ZŠ ter NIJZ.

TEČAJI
V tem šolskem letu smo se odločili, da bomo tečaj plavanja za učence 1. in 2. razredov 
izvedli na Letnem kopališču Trbovlje. Tečaj bo predvidoma izveden v zadnjem tednu maja 
in prvem tednu junija 2022, izvedba tečaja pa bo prilagojena zdravstvenim in vremenskim 
razmeram. V navedenem terminu se bo izvedlo tudi testiranje plavanja za vse učence 
oddelkov z NIS.

V okviru športnih dni bomo izvedli tudi testiranje Naučimo se plavati v 6. razredu in se 
glede na rezultate odločili o ukrepih na področju plavalne pismenosti.

Tečaj kolesarjenja za učence 5. razreda se bo izvedel v drugi polovici šolskega leta. Učitel-
jici petega razreda Melita Lesar in Katja Per ter učitelj Ivan Narat bodo prevzeli teoretični 
del usposabljanja (predvidoma januarja), učitelja Marjan Knaus in Jernej Levičar pa bosta 
vodila praktični del (maj/junij). V teoretični del usposabljanja bomo vključili tudi policista, 
v praktični del pa bomo ponovno poskušali vključiti kolesarsko društvo ter delavce šole. V 
tečaj se bodo vključili tudi učenci NIS, če bodo za to nalogo pripravljeni.

ŠOLA V NARAVI
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V tem šolskem letu se bodo učenci pod vodstvom mentorjev lahko, glede na njihova 
močna področja, vključili v naslednja tekmovanja:

vsebina vodja tekmovanja na šoli
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje Ivan Narat
Tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo priznanje) Petra V. Žveplan
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Petra V. Žveplan
Tekmovanje iz prve pomoči za osnovnošolce Petra V. Žveplan
Tekmovanje iz znanja geografije Karl Bračko
Tekmovanje iz znanja zgodovine  Karl Bračko
Prvaki znanja Karl Bračko
Raziskovalci znanja Karl Bračko
Tekmovanje v znanju Vesela šola Melita Lesar
Tekmovanje iz znanja biologije (Proteusovo priznanje) Petra Vrtačnik Žveplan
Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja Nataša Jelen
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja Nataša Jelen
Tekmovanje za Zlato kuhalnico Nataša Jelen
Tekmovanje v znanju CICI Vesela šola Mojca Koprivc
Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in 
učence 8. in 9. razreda osnovne šole

Teja Stepišnik Turk

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 6. razreda OŠ 
(IATEFL)

Teja Stepišnik Turk

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Marjana Eberlinc
Tekmovanje iz znanja logike Marina Mokotar
Tekmovanje Logična pošast Marina Mokotar
ACM Bober – tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Marina Mokotar
Tekmovanje v razvedrilni matematiki Vesna Lindič
Tekmovanje Matemček Vesna Lindič
Debatni turnirji Urša Bajda
MEGA KVIZ (bralno-spodbujevalno tekmovanje) Urša Bajda
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Alja Volker
Eko kviz Manja Golobič
Tekmovanje iz nemščine za 9. razred Nina Vučilovski
Tekmovanje v znanju matematike Računanje je igra (za 
učence prilagojenega programa NIS)

Saša Klančišar

Glasbena olimpijada Tanja Božiček Simnovčič
bralna značka – nemška Nina Vučilovski
bralna značka – angleška učitelji angleščine
bralna značka – slovenska učitelji slovenščine 
bralna značke – eko eko koordinatorici

Učenci bodo sodelovali tudi na različnih likovnih in literarnih natečajih glede na razpise. 

TEKMOVANJA
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Udeležili se bomo tekmovanj na področju športa: 

...TEKMOVANJA

vsebina vodja tekmovanja na šoli
Nogomet Jernej Levičar
Alpsko smučanje (NIS) Jernej Levičar
Namizni tenis Miha Kovačič
Ples Miha Kovačič

Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta Interesni program športa in mladine, in sicer 
programa Zlati sonček (1., 2. in 3. razred) ter Krpan (4., 5., 6. razred). 

Nadarjeni učenci so tisti, ki so pokazali visoke zmožnosti na intelektualnem, ustvarjalnem, 
učnem, umetniškem, vodstvenem in/ali na gibalnem področju in smo jih tudi identificirali. 
Naša naloga je, da z različnimi oblikami in metodami dela pri pouku omogočimo razvoj 
njihovih sposobnosti. Učenci bodo pri pouku reševali naloge na višji ravni, pri čemer bodo 
širili in poglabljali temeljno znanje, razvijali samostojnost in ustvarjalnost. 

Ponudili jim bomo tudi dodatne obogatitvene dejavnosti po pouku: dodatni pouk, prip-
rave na tekmovanja, vključevanja v interesne dejavnosti ter nacionalne in mednarodne 
projekte, ki jih izvajamo na šoli, vključili pa se bodo lahko tudi v raziskovalno delo.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Digitalno opismenjevanje učencev je bil v preteklih šolskih letih in tudi v tem šolskem letu 
ostaja eden izmed prioritetnih ciljev šole. Učitelje bomo opolnomočili z uporabo stvari in 
opreme, ki jih do sedaj ne uporabljajo.  
Računalniško opismenjevanje bomo vključili v pouk, osredotočili se bomo na uporabo 
spletnih učilnic Microsoft Teams, za učence  bomo v septembru in oktobru izvedli tehniške 
dni na temo Microsoft Teams – spletne učilnice.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Podaljšano bivanje je vzgojno-izobraževalni proces, ki ga šola organizira po pouku in je 
namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno, 
in sicer s prijavo staršev v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. 

V podaljšanem bivanju se izvajajo dejavnosti po ustaljenem urniku:
 – 11.50-13.30: sprostitvene dejavnosti in kosilo,
 – 13.30-14.20: samostojno učenje in pisanje domačih nalog,
 – 14.20-16.00: usmerjen prosti čas in sprostivene dejavnosti.

PODALJŠANO BIVANJE
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V 1. triadi bodo učenci lahko obiskovali naslednje interesne dejavnosti:

PONUJENE OBLIKE INTERESNIH DEJAVNOSTI

naziv mentor termin
Zabavna matematika, 3. r Edi Ceferin četrtek, predhodna ura
Vesele urice Mojca Koprivc torek, 5. ura
Raziskovalčki, 1. razred Ines Dolenc četrtek, 5. šolska ura
Naravoslovni krožek, 2. in 3. razred Alja Volker po dogovoru
Planinci Ivana Majcen, 

Nina Grobljar Vidmar
po dogovoru

Okoli sveta 3. razred Nina Grobljar Vidmar petek, 5. ura
Plesne urice Eva Kreže, Eva Ševerkar po dogovoru
Nemške vragolije 3.razred Nina Vučilovski petek, predhodna ura
Glasbena ustvarjalnica, 1. razred Karmen Lindič ponedeljek, 5. ura
Otroški pevski zbor, 2. in 3. razred Karmen Lindič ponedeljek, 6. ura

Za učence 2. triade organiziramo:

naziv mentor termin
Zemlja Karl Bračko sreda, 7.ura
Vesela šola Melita Lesar četrtek, 0. ura (a-urnik), 

sreda,
Knjižničarski krožek Urša Bajda 0. ura (b-urnik)
Športne igre Nikita Vrbnjak torek, 7. ura
Ustvarjalni krožek Tatjana Kos
Sestavljanke, Matemček - 4. in 5. 
razred

Katja Per po dogovoru

Planinci Edi Ceferin, Jernej Levičar po dogovoru
Jezikajmo po angleško Teja Stepišnik Turk sobota dopoldan
Dance, chicas! Teja Stepišnik Turk po dogovoru
Mini UPI - 6. razred Mojca Arh po dogovoru
Kulinarično ustvarjalni krožek Nina Vučilovski, 

Vesna Lindič
po dogovoru

MPZ – 6. razred Tanja B. Simnovčič 6. a skupaj s 7. r., sreda, 0. 
ura v b- urniku
6. b, sreda 5. ura a in b 
urnik

OPZ – 5. razred Tanja B. Simnovčič torek, 0. ura
OPZ – 4. razred Tanja B. Simnovčič ponedeljek, 5. ura
Sproščanje v multisenzorni sobi Vera Gomaz Repovž po dogovoru
Odkrij svoj talent (6. razred) Marjana Eberlinc po dogovoru
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Učenci 3. triade lahko obiskujejo naslednje krožke:

naziv mentor termin
Zemlja Karl Bračko sreda, 7.ura
Kemijski krožek Petra V. Žveplan ponedeljek, 0. ura
Naravoslovni krožek Petra V. Žveplan četrtek, 0. ura
Programiranje Marina Mokotar ponedeljek, 7. ura
Debatni klub Urša Bajda sreda, 0. ura
Bralni klub Urša Bajda torek, 8. ura
Možgančkanje Nina Vučilovski, Erika Ga-

jser Bizjak
po dogovoru

Zeliščarski krožek Nataša Jelen po dogovoru
Astronomski krožek Nataša Jelen po dogovoru
Krožek kreativnega pisanja Biljana Makuljević četrtek, 7. ura
Ustvarjalni krožek Daša Fajfar sreda 8., 9. ura b urnik
Jezikajmo po angleško Teja Stepišnik Turk po dogovoru
Dance, chicas! Teja Stepišnik Turk po dogovoru
Mladi raziskovalci – 9. razred Mojca Arh po dogovoru
Tončka teater I. Nives Dornik po dogovoru
Kulinarično ustvarjalni krožek Nina Vučilovski, 

Vesna Lindič
po dogovoru

MPZ Tanja B. Simnovčič 
(pomoč Teja Sepišnik Turk)

sreda, 0. ura (izmenično 
b – urnik 6., 7. – razred
a- urnik 8., 9. – razred)

Instrumentalni krožek Tanja B. Simnovčič po dogovoru
Odkrij svoj talent Marjana Eberlinc po dogovoru

Učenci oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom pa se lahko udeležijo naslednjih 
interesnih dejavnosti, lahko pa se priključijo interesnim dejavnostim redne OŠ:
naziv mentor termin
Vesela šola Tanja Kovač Jerman A urnik: ponedeljek, 0. ura
Plesni krožek / A, B, C - igralnica Rosana Jošt četrtek 6. ura
Migarije Kaja Klančišar po dogovoru
Ustvarjalni krožek Saša Klančišar petek, 5. ura
MSS - sproščanje v multisenzorni 
sobi

Leila Strmec torek, 0. ura; 
četrtek 5. ura

English corner Erika Gajser Bizjak po dogovoru
Tončka teater II. Nives Dornik po dogovoru
OPZ Tanja B. Simnovčič ponedeljek, 0. ura
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Na šoli je šolska knjižnica, v kateri si učenci lahko izposojajo poljubne knjige, knjige za 
domače branje in bralno značko. V knjižnici si lahko izposojajo knjige tudi strokovni delav-
ci šole in starši učencev. Knjižnica je odprta vse dni od ponedeljka do petka, izposoja pa 
poteka od 11.50 do 14.00. Pozornost bo knjižničarka tudi letos posvetila bralni kulturi in 
spodbujala k osvajanju bralnih značk (slovenske, angleške, nemške, eko). Sodelovala bo s 
Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje v projektu Rastem s knjigo, ki poteka pod pokroviteljst-
vom Ministrstva za kulturo.

V šolski knjižnici bo potekalo tudi projektno delo z izvedbo promocije branja v obliki bralnih 
projektov Naša mala knjižnica in Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. V mesecu knjig  
(aprila) bomo gostili razstavo POT KNJIGE (od ustvarjalca do bralca).

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. 
Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna služba si prizadeva, da 
bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno 
odzivali ter bi jim bili ob težavah v podporo in pomoč. Vsako novo šolsko leto je izziv za 
vse vpletene. Zato pričakujemo, da boste starši vzdrževali redne stike s šolo ter spremljali 
izobraževalno in osebnostno rast svojega otroka.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Roditeljski sestanki so namenjeni predstavitvi dela celotnega oddelka ter študijskim temam, 
govorilne ure pa imajo predvsem namen spremljanja otrokovega napredka v šoli. Planira-
ni roditeljski sestanki v letošnjem šolskem letu:

 – 14., 22. in 23. september 2021,
 – februar 2022,
 – 21. april 2022.

Popoldanske govorilne ure so skupne. To pomeni, da so od 17.00 do 18.30 na šoli vsi učitel-
ji, s katerimi se lahko starši pogovorite o delu in napredku svojega otroka. V letošnjem 
šolskem letu bodo skupne govorilne ure potekale na podlagi predhodnega povabila ali 
dogovora z učiteljem. Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2021/2022 so:

 – 21. 10. 2021,
 – 18. 11. 2021,
 – 16. 12. 2021,
 – 20. 1. 2022,
 – 17. 3. 2022,
 – 19. 5. 2022.

Individualne govorilne ure imajo učitelji po urniku in se odvijajo tedensko v dopoldanskem 
času, potreben je predhoden dogovor z učiteljem.
V juniju individualnih govorilnih ur, razen s povabilom učitelja, ni.

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

CONSULTINGCONSULTINGCONSULTING
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priimek in ime A urnik B urnik
BEC Saša četrtek, 4. šolska ura četrtek, 4. šolska ura
BOŽIČEK SIMNOVČIČ Tanja torek, 2. šolska ura torek, 2. šolska ura
BRAČKO Karl sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
CEFERIN Edi torek, 3. šolska ura torek, 3. šolska ura
DEBAN Eva ponedeljek, 5. šolska ura ponedeljek, 5. šolska ura
DOLENC Ines četrtek, 1. šolska ura četrtek, 1. šolska ura
DORNIK Nives petek, 5. šolska ura petek, 5. šolska ura
EBERLINC Marjana ponedeljek, 3. šolska ura ponedeljek, 2. šolska ura
FAJFAR Daša četrtek, 1. šolska ura četrtek, 1. šolska ura
GAJSER BIZJAK Erika ponedeljek, 4. šolska ura sreda, 3. šolska ura
GOMAZ REPOVŽ Vera sreda, 5. šolska ura sreda, 5. šolska ura
GROBLJAR VIDMAR Nina petek, predhodna ura petek predhodna ura
HUDELJA KRIVEC Marta ponedeljek, 1.šolska ura ponedeljek, 1. šolska ura
JELEN Nataša petek, prva ura petek, prva ura
JOŠT Rosana petek, 2.šolska ura petek, 2.šolska ura
KLANČIŠAR Kaja sreda, predhodna ura sreda, predhodna ura
KLANČIŠAR Saša ponedeljek, 3. šolska ura ponedeljek, 3. šolska ura
KNAUS Marjan sreda, 3. šolska ura sreda, 3 šolska ura
KOPRIVC Mojca petek, 1. šolska ura petek, 1. šolska ura
KOS Tatjana sreda, 4. šolska ura sreda, 4. šolska ura
KOVAČIČ Miha četrtek, 1. šolska ura četrtek, 2. šolska ura
KOVAČ-JERMAN Tanja sreda, 1. šolska ura sreda, 1. šolska ura
KREŽE Eva sreda, 5. šolska ura sreda, 5. šolska ura
LESAR Melita petek, 4. šolska ura petek, 4. šolska ura
LEVIČAR Jernej četrtek, 2. šolska ura četrtek, 2. šolska ura
LINDIČ Karmen ponedeljek, 1.šolska ura ponedeljek, 1.šolska ura
LINDIČ Vesna četrtek, 2. šolska ura četrtek, 2. šolska ura
MAJCEN Ivana petek, predhodna petek, predhodna
MAKULJEVIĆ Biljana ponedeljek, 2. šolska ura ponedeljek, 2. šolska ura
MOKOTAR Marina torek, 2. šolska ura torek, 2. šolska ura
NARAT Ivan torek, 6. šolska ura torek, 6. šolska ura
PER Katja petek, 3. šolska ura petek, 3. šolska ura
PIRNAT Jerneja sreda, 4. šolska ura sreda, 4. šolska ura
PIŠEK Nataša torek, predhodna ura torek, predhodna ura
SLUGA Helena ponedeljek, 4. šolska ura ponedeljek, 4. šolska ura
STEPIŠNIK TURK Teja sreda, 4. šolska ura sreda, 4. šolska ura
STRMEC Leila petek, predhodna ura petek, predhodna ura
ŠEVERKAR Eva sreda, 5. šolska ura sreda, 5. šolska ura
VOLKER Alja sreda, 1.šolska ura sreda, 1. šolska ura
VRBNJAK Nikita torek, 2. šolska ura torek, 2. šolska ura
VRTAČNIK-Ž. Petra petek, 2. šolska ura petek, 2. šolska ura

GOVORILNE URE ZA STARŠE
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Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj 
en obrok dnevno. 
Vsi učenci malicajo po 2. učni uri. Čas kosila je od 12.00 do 14.20. 
Cena obrokov: 

 – malica: 0,90 €,
 – malo kosilo (1.-5. razred): 2,80 €,
 – veliko kosilo (6.-9. razred): 3,10 €.

Prehrano lahko odjavite po telefonu, št.: 03 56 25 120, do 11. ure za naslednji dan, saj 
moramo takrat najaviti obroke OŠ Trbovlje, ki je naša dobaviteljica prehrane. 
Za ne odjavljene obroke morate starši plačati polno ceno obroka – subvencija malice se 
v primeru ne odjave malice ne upošteva.

ŠOLSKA PREHRANA

PROJEKTI
EKO ŠOLA
V projekt EKO ŠOLE smo vključeni že 24 let. Pri projektu strmimo k temu, da v učencih grad-
imo vrednote za odgovoren način bivanja na Zemlji. Poudarek dajemo na krepitvi zavesti 
in skrbi za človeka, varovanju zdravja, medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. 
Skozi različne dejavnosti želimo, da se učenci začnejo zavedati, da niso le šolarji ampak 
»eko šolarji«. Skrb za okolje in naravo je postala del njihovega vsakdanjika, ki jo odražajo 
ne le v šoli, temveč tudi v domačem okolju.

Rdeča nit letošnjega šolskega leta je Odpadkom dajemo novo življenje. V okviru projekta 
Eko šola kot način življenja, bomo izvedli različne dejavnosti, s katerimi bomo širili okoljsko 
ozaveščenost in pomembnost zdravega načina življenja, in sicer: menjava oblačil, pon-
ovna uporaba rabljenih in odsluženih oblek, eko bralna značka oz. eko branje za eko 
življenje, eko kviz, različni likovni in literarni natečaji, misija zeleni koraki, hrana ni za tja v en 
dan, reciklirane kuharije, mladi poročevalci za okolje, šolska vrtilnica, odpadkom dajemo 
novo življenje.
Tako kot pretekla leta bomo tudi letos zbirali odpadni papir, KEMS embalažo, zamaške, 
baterije, kartuše in tonerje ter učence spodbujali k temu, da čim več naprav, ki niso več 
uporabne, ter odslužene kosovne odpadke odpeljejo v Zbirni center Neža.

Naša šola je v projekt Zdrava šola vključena že enajsto leto. Kljub dobro utečenim pro-
jektom se vsako leto trudimo aktivnosti nadgraditi in izboljšati. Rdeča nit projekta v tem 
šolskem letu je Mi vsi za lepši (boljši) jutri. V šolskem letu 2021/22 bomo pozornost namenili 
različnim dejavnostim. Preko aktivnosti projekta bomo:

 – krepili zdrav način življenja,
 – promovirali zdravje, dobro počutje in gibanje,
 – skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli.

ZDRAVA ŠOLA

priimek in ime A urnik B urnik
VUČILOVSKI Nina četrtek, 1. šolska ura četrtek, 1. šolska ura

tel:035625120
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KULTURNA ŠOLA
Naša šola ima naziv Kulturna šola, ki ga razpisuje javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Namen tega naziva je krepitev kulturne vzgoje ter ustvarjalnosti mladih na različnih umet-
nostnih področjih. 

Naziv Kulturna šola smo prejeli leta 2012. Čez tri leta smo se zopet uspešno potegovali zanj 
ter ga osvojili za dobo petih let, torej do leta 2020. Letos smo bili zopet uspešni, saj smo 
naziv pridobili za dobo 5-ih let. Tudi letos se bomo skušali kulturno udejstvovati na čim več 
različnih kulturnih dejavnostih tako v šoli kot izven nje.

Že deveto leto smo vključeni v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. 
Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Eko šola in Zdrava šola), saj poudarja 
odgovoren odnos  do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel pa bo k ohranjanju 
kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo 
posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

V letošnjem šolskem letu bomo izbirali med naslednjimi sodelujočimi projekti: Čebelja pot, 
Eko beri, Eko dnevnik, Eko družina, Eko generacija, Eko-Etno-logi, Food Revolution, Jezik 
živali, Mavrica zdravih okusov, Od zrna do kruha, Planetu Zemlja prijazna občina JUNIOR, 
Podarim ti Zemljo, Pot odpadka, Reci Čiv, Vreme in mi, Zelena nit ali Luknja, da te kap, 
Zeleno pero, Zemljo so nam posodili otroci, Zgodba o zeliščih.

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC

SIMBIOZA SKUPNOST
Medgeneracijsko sodelovanje na različnih področjih je vodilo projekta Simbioza skupnost. 
V sklopu le-tega bo na šoli organizirana tudi Simbioza giba v povezavi s športnimi peda-
gogi in učiteljicami 1. triade.

Mednarodni bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA (NMK) je namenjen spodbujanju branja 
in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Učenci z branjem spoznavajo 
lastna čustva in čustva drugih, učijo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter 
odnosov.

Razvijajo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci prejmejo Ustvarjalnike z izvirnimi nalog-
ami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok 
dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge: 

 – NAJ BRALNI KOTIČEK,
 – najdaljši BRALNI VLAKEC, nagradijo z obiskom presenečenja,
 – razpišejo likovno-literarni natečaj Naša mala knjižnica.

NAŠA MALA KNJIŽNICA
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RADI PIŠEMO Z ROKO
S sodelovanjem v projektu želimo ohranjati kulturo pisanja z roko in mlade ozaveščati o 
pomenu pisanja z roko in s sporočilnostjo tako zapisanega besedila.

Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti in tudi letos se bomo priključili k temu 
vseslovenskemu projektu, ki bo izveden na dan slovenske hrane, in sicer 19. novembra 
2021. Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato bo letošnji 
redni Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod sloganom Zajtrk s sadjem – super dan!

Izvedli bomo dejavnosti z vsebinami, preko katerih bodo učenci spoznali pomen zdravega 
načina prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano ter skrbi za okolje. Učenci 
1. triade bodo imeli v dnevu, ko bo izveden tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni dan 
na temo o zdravi prehrani in z njo povezanem zdravem življenju.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zve-
zami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisujeta 
36. festival Turizmu pomaga lastna glava s temo Voda in zdravilni turizem. S sodelovan-
jem želimo učence spodbuditi za vključevanje v domači turizem, iskanje novih poti, pred-
stavitev kraja na inovativen in atraktiven način. 

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnega 
proizvoda na turistični tržnici. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na 
več lokacijah po Mercatorjevih centrih.

Preko spletnega portala eTwinning se bomo letošnje šolsko leto povezali z učenci fran-
coske šole COLLEGE LES TOURNELLES (Villiers Saint Georges, Francija). V projekt bodo vkl-
jučeni učenci 3. triade, ki si želijo poglobiti znanje angleškega jezika, saj bo angleščina 
jezik komunikacije med učenci partnerskih šol. Skozi šolsko leto bodo preko različnih de-
javnosti pripravljali predstavitve za načrtovane teme, pri čemer bodo uporabljali sodobno 
informacijsko tehnologijo.

MEDNARODNI PROJETKI eTwinning

IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK
Kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali v mednarodni in nacionalni izmenjavi knjižnih 
kazalk ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic. Učenci izdelajo knjižne kazalke za sovrst-
nike v določeni šoli na svetu in v Sloveniji. Med spoznavanjem določene države, znameni-
tosti, mesta … spoznavajo tudi lasten kraj, tradicijo. Posredno pridobivajo in utrjujejo nova 
znanja o sebi in svetu, v katerem živimo.

 (Bookmark Exchange 2021)
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MEPI
Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je svetovno vodilni program za mlade, v 
okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno 
priznani. Je edinstven, netekmovalen program, ki mladostnike spodbudi, da si oblikujejo 
svoj program aktivnosti, si zastavijo osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprijema-
jo z njimi in jih tudi uspešno premagajo. Za dosežke prejmejo priznanje mednarodne vel-
jave. Naša šola učencem 9. razredov oz. učencem, ki so dopolnili 14 let tovrstni program 
ponuja že tretje šolsko leto.

Šolar na smuči je projekt za 4. razrede, v katerem Športna zveza Slovenije spodbuja, da 
bi imeli vsi učenci možnost smučanja. Učencem skušajo sicer precej drag šport približati 
na način, da vsem prijavljenim ponudijo brezplačne vozovnice in učitelje smučanja za 
popolne začetnike. 

Možna je tudi izposoja vse smučarske opreme za simbolično ceno. 

Če se bo projekt izvajal, bi brezplačno smučanje izkoristili v okviru enega športnega dne.

ŠOLAR NA SMUČEH

STAMPEd
Projekt Podpora prehodom med matematiko in fiziko (STAMPEd) je triletni projekt, katere-
ga namen je podpreti učitelje in učence pri izobraževalnih prehodih. Projekt je bil finan-
ciran v okviru programa Erasmus+ KA201. Glavni cilj projekta STAMPEd je razviti načine za 
podporo učencem in učiteljem pri teh prehodih. Zlasti bo projekt podprl učitelje pri izva-
janju praktičnega pouka in bo oblikoval strokovne učne skupnosti (PLC) učiteljev.

Med 23. in 29. majem 2022 bo potekal tretji Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki spodbu-
ja kreativnost skozi celoten predšolski in šolski proces. Projekt ozavešča pomen in vlogo 
umetnosti v izobraževanju, predvsem pa išče priložnosti, kako z umetniškim izrazom spod-
bujati skladen in uravnotežen psihosocialni razvoj otroka in mladostnika. Projekt ponuja 
priložnost mladim, da se odzovejo skozi različne poglede umetnosti in ozaveščajo skup-
nost o aktualnih družbenih izzivih, kot so socialna distanca, klimatske spremembe, mi-
gracije, drugačnost, odnosi, pravice marginaliziranih skupin, digitalna pismenost … Teden 
umetnosti zato nagovarja udeležene v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive 
sodobnega časa, s pomočjo umetnosti. 

Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji: Nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ 
in MK. Učencem bomo ponudili plesne, pevske in druge ustvarjalne delavnice. Prav tako 
jih bomo v mesecu oktobru spodbujali k sobivanju z umetnostjo in iskanju lastnega umet-
niškega izraza.

TEDEN UMETNOSTI



INFORMACIJE O ŠOLI

27OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

MREŽA ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI KORAK ZA KORAKOM
V Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki deluje pod okriljem Pedagoške-
ga inštituta, smo vključeni že četrto šolsko leto. Tudi v tem šolskem letu smo se ponovno 
vključili v mrežo z Vrtcem Trbovlje. Poglobili bomo področje učnega okolja s kazalniki, na 
učečih se skupnostih pa bomo predstavljali primere dobrih praks in iskali rešitve ob izzivih. 

 – Sodelovali v otroškem parlamentu na temo Moja poklicna prihodnost.
 – Izmenjali knjižne kazalke ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic.
 – Projektno delo učencev: Rišem, da lepše pišem, Bralčki, Od poslušalca do super 

bralca, O nasilju ne smemo molčati, Razvoj domačega kraja, Srednji vek, Bontonček, 
Naše telo, Knjiga o knjigi, Bilo je nekoč, Živiš zdravo?, Hrana za življenje, My town, Pred-
stavitev receptov v angleščini, Pesniška zbirka v nemškem jeziku, O tebi, Zdrava preh-
rana in zdrav način življenja, Tujerodne rastline v okolici šole, Svet inštrumentov, Ples, 
UNESCOv svetovni dan filozofije, Zvezek dobre prakse, Narava v pesmi, gibu, besedi in 
sliki in My Family.
 – Organizirali proslave ob državnih praznikih.
 – Ob občinskem prazniku izpeljali tradicionalno prireditev Pozdrav našemu mestu in na 

ogled razstavili likovne izdelke naših učencev.
 – Izvedli eko razstavo in eko prireditev.
 – Odprli vrata za bodoče prvošolčke.
 – Se udeležili pevskih revij.
 – Izvedli poklicno usmerjanje za učence 8. in 9. razredov.
 – Se sproščali v multisenzorni sobi.
 – Izvajali prometno in zdravstveno vzgojo v sodelovanju s področnimi institucijami.
 – Predvsem pa skrbeli za optimalen razvoj in zdravje vseh naših učencev ter za dobre 

medsebojne odnose.

KAJ BOMO ŠE POČELI LETOS?
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Naša šola
 

Osnovna šola Tončke Čeč
je najboljša možna reč.

Na njej modrujemo in se učimo,
kisle obraze učencev vedrimo.

Ker naša šola EKO je,
kar sveti od čistoče se.

Mi pridni učenci zanjo skrbimo,
vsak kotiček uredimo.

Ta šola naj za vedno ostane,
naj ne dobi niti ene same rane.

Sebastian Plaznik,
bivši učenec

OŠ Tončke Čeč
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