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POROČILO ZA OSNOVNO ŠOLO 

 
 
 
1. ŠTEVILO UČENCEV IN UČNI USPEH OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

 

Število oddelkov v šolskem letu 2015/2016: 

 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r skupaj 

vsi oddel. v 

eni izmeni 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
   1 

 
1 

 
 1 

 
 1 

 
1 

 
  10 

 

Učenci po spolu in razredih 

 VSI 1. a 1. b 2. a 3. a 4. a 5. a l.-5. 6. a 7. a 8. a 9. a 6.-9. r 

MOŠKI 97 8 7 16 12 4 9 56 13 11 6 11 41 

ŽENSKE 97 8 8 12 13 13 12 66 10 6 8 7 31 

VSI 194 16 15 28 25 17 21 122 23 

 

17 14 18 72 

Število učencev, ki so uspešno zaključili razred   

Število učencev v %, ki so uspešno zaključili razred in napredujejo v naslednji razred, stanje 31. 

avgusta. 

 

Razred Štev učencev, ki napreduje % 

1.a 16 100 

1.b 15 100 

2. 28 100 

3. 25 100 

4. 17 100 

5.  21 100 

6.  22 95,6 

7. 17 100 

8. 14 100 

9. 18 100 

Skupaj 193 99,4 

 

Po ocenah sodeč večina učencev dosega pričakovane rezultate. Pri pouku aktivno sodelujejo, so 

vedoželjni in o stvareh razmišljajo na njim svojstven način. Posebej so aktivni pri obravnavanju 

tematike,ki jih posebej zanima.  Običajno se pri takšnih predmetih in temah odločijo za izdelavo 

seminarskih ali raziskovalnih nalog in raznovrstnih predstavitev določenih tem. Nekateri učenci 

pa niso pokazali  resnega pristopa do šolskega dela in nalog, ki bi jih morali opraviti doma. Še 

vedno pa opažamo, da imajo učenci vseh stopenj premalo razvite delovne navade in da jim 

motivacije za delo prevečkrat zmanjka. 

Ocena sama velikokrat ne pokaže vsega znanja učenca, kar je razvidno pri  izvenšolskem delu. 

Ocenjevanje znanja učencev je zelo zahtevno delo in zahteva resen, poglobljen in predvsem 



 

profesionalen pedagoški pristop. Kultura ocenjevanja se je spremenila, tako da je same ocene 

težko primerjati med seboj. Vsako ocenjevanje je zahtevna situacija, tako za učenca kot za 

učitelja. 

Pri pisnem ocenjevanju znanja so učenci seznanjeni z datumom preverjanja vsaj teden dni pred 

preverjanjem. Ocenjevanje pri matematiki, angleščini in slovenščini je potekalo v manjših učnih 

skupinah na različnih ravneh zahtevnosti. Od učencev učitelji zahtevajo tisto, kar so sposobni 

dati. Posebej se seveda prilagaja ocenjevanje znanja učencem s PP in učencem s statusi. V 

vsakem razredu je nekaj učencev, ki dosegajo zadostne ocene. Ti učenci se trudijo, vendar zaradi 

osebnega potenciala, domačih razmer in raznih drugih dejavnikov ne uspejo izboljšati znanja. 

 
Splošnega uspeha več ne ocenjujemo z oceno, ampak samo v točkah, ki so bile izračunane iz 

uspeha pri posameznih predmetih. V letošnjem letu ob koncu pouka, smo imeli  v sedmem 

razredu enega učenca, ki je uspešno opravil popravni izpit iz angleškega jezika, en učenec pa  

kljub prilagoditvam in trudu šolske svetovalne službe in drugih institucij ponavlja šesti razred.  

 
Vseh 18  učencev devetega razreda se je vpisalo v srednje šole. Še posebej uspešni učenki, ki sta 

prejeli občinsko nagrado  sta bili: Nuša Bračko in Katja Kolednik.. 
Večjih težav zaradi učnega uspeha nismo beležili. Vsako pisno ocenjevanje je bilo najprej tudi ni 

nujno, da je pisno preverjeno. V sedmem in  devetem razredu so učenci zaradi  slabšega znanja 

morali ponavljati pisno ocenjevanje iz slovenščine in matematike.   Za učence, ki imajo šibkejše 

znanje je bil organiziran dopolnilni pouk in dodatna strokovna pomoč. Za sposobnejše učence je 

bil organiziran dodatni pouk, pri katerem so učenci poglabljali in utrjevali svoje znanje ter se 

pripravljali na tekmovanja.  
Redovalne konference so pokazale, da je učni uspeh naših učencev zadovoljiv. 
 
Pouk je potekal samo v dopoldanskem času, učenci vozači, so v šolo prihajali s šolskim 

avtobusom. 
 
 

 

  



 

 
 
2. KADROVSKA ZASEDBA   

 

Zap. 

št. 

Razrednik Priimek in ime Opravlja delo 

1.  Ivanka Korez ravnateljica 

2.  Mateja Lampret pomočnica  ravnateljice  za vrtec, OPB 

3. 1. a Suzana Menoni 

Planinšek 

razredni pouk 

4.  Vesna Simonič strok. delavec v 1. razredu,  OPB 

5. 1. b Janja Kosar,  

Marija Jurtela 

razredni pouk 

6.  Marija Jurtela strok. delavec v 1. razredu,  OPB 

7. 2. a Metka Kaiser, 

Vesna Černjak 

do  december 2015 

8. 3. a Liljana Brglez razredni pouk 

9. 4. a Milada Skuber razredni pouk 

10. 5. a Polona Lešnik razredni pouk, TJA 

11. 6. a Jožica Jurgec FIZ, TIT, NAR, OPB, OGL, NTE 

12. 7. a Ivanka Čeh NAR, BIO, KEM,  knjižničarka, 

POK,ONA  

13. 8. a Mira  Pernat 

Bračko 

GEO, ZGO,  TVZ 

14. 9. a Petra Oblak TJA, TJN 2, NN2 

15.  Tina Brglez MAT  

16.  Tomaž Grobelnik MAT , OPB 

17.  Petra  Žunko 

Jerneja Kuraj 

SLO 

18.  Nastja Bat SLJ, TJA, ŠNO 

19.  Simon Vidovič  ŠPO, ŠZZ, IŠO, OPB 

20.  Marjan Krajnc   GUM, DKE,  OPB, pevski zbor.  

21.  Tatjana Novak LUM,  NPH, GOS, knjižnica, 

OPB,  

22.  Tomaž  Vindiš  Zdrav življenjski slog,  

23.   Ivan Kojc ROID  

24.  Karmen Mandl psihologinja 

25. dopolnjuje Andreja Zadoršek spec. in reh. pedagoginja 

26.   Marija Ciglar računovodkinja  

27.  Mojca Čurin poslovna sekretarka in računovodkinja 

28.  Marta Gojkovič kuharica 

29.  Stanka Lah kuharica 



 

30.  Marjetka Auer kuharica 

31.   Janez Kmetec hišnik 

32.  Marjetka Goljat čistilka 

 
 
Ob taki kadrovski zasedbi je delo potekalo optimalno brez zapletov. Imeli smo tudi mobilno 

specialno pedagoginjo. 

 

 

 

3. REALIZACIJA POUKA  v šolskem letu 2015/16 

 

Oddelek 

Realizacija (%) 

Obvezni 

program 
Dnevi dejavnosti 

Razširjeni 

program 
Skupaj 

1.A 100,71 100,00 97,14 100,49 

1.B 100,57 100,00 98,57 100,43 

2.A 100,12 100,00 100,00 100,11 

3.A 100,26 100,00 100,00 100,23 

4.A 100,00 100,00 97,14 99,89 

5.A 99,34 100,00 100,00 99,41 

6.A 102,36 100,00 105,71 102,30 

7.A 101,11 100,00 97,14 100,88 

8.A 100,22 100,00 100,00 100,20 

9.A 102,79 100,00 90,63 102,19 

Skupinski vnos IP 99,02 0,00 0,00 99,02 

Skupinski vnos 

NIP 
0,00 0,00 97,50 97,50 

Skupaj 100,69 100,00 98,17 100,48 



4. ŠPORTNI, KULTURNI IN NARAVOSLOVNI DNEVI 

 
 
 Naravoslovne, kulturne, športne in tehniške  dni smo v večini  izvedli v vseh razredih  vsebine 

so bile izvedene po letnem delovnem načrtu, termini pa so se zaradi  nekaterih organizacijskih 

usklajevanj  spremenili.  
 
Vsi razredi so bili tudi na ekskurzijah po Sloveniji.  
 
5.  ŠOLE V NARAVI ,  TABORI, Plavalni tečaj , ekskurzije 

 

RAZRED TERMIN KRAJ 

 

NAMEN VODJA 

3. 30. 11.– 4. 12. 

2015 

Terme Ptuj Tečaj plavanja 20 ur Simon Vidovič 

6. in 7.  18. – 22. 4. 2016 CŠOD  Bohinj ŠN- naravoslovna Ivanka   Čeh 

2. in 3.  22. 6. 2016 Rogatec Ekskurzija Liljana Brglez 

4. in 5.  15. 6.  2016 Velenje in 

jama Pekel 
Ekskurzija Polona Lešnik 

6.  10. 6. 2016 Primorska Ekskurzija Mira Pernat 

Bračko 

 7. in 8. 10. 6. 2016 Primorska Ekskurzija Mira Pernat 

Bračko 

9. 14. 6. 2016 Osilnica Ekskurzija Petra Oblak 

 

 
6. NADSTANDARDNI PROGRAMI 

 
PLAVALNI TEČAJI  IN  ŠOLE V NARAVI  

1. in 2. r 30. 11.– 4. 12. 
2015 

Terme Ptuj Plavalno 

opismenjevanje 10 ur 
Mateja Lampret 

1. r 18.1 – 19. 1. 2016 CŠOD Štrk Eko tabor Suzana Menoni 

Planinšek 

 
 

TEČAJNA OBLIKA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA   

PREDMET UČITELJ RAZRED URE 

NEMŠČINA  Simonič Vesna,  1. in 2.  razred 0,5 ure tedensko 

Petra Oblak 7. razred 1 ura tedensko 

Peter Greif 3. in 6.  razred  1 ura tedensko 



ANGLEŠČINA Lešnik Polona 3. razred   1 ura tedensko 

 

 
 
 
 
7. INTERESNE DEJAVNOSTI, FAKULTATIVNI POUK 

 
Učenci so se imeli možnost vključiti v interesne  dejavnosti, ki so za učence brezplačne. V 

okviru teh so lahko razvijali svoje sposobnosti in talente.  Zaradi majhnega števila interesnih 

dejavnosti, ki nam ga prizna MIZŠ in potreb šole  smo nekatere dejavnosti izvajali krajši čas.  
V letošnjem letu smo imeli tudi nekaj  zunanjih sodelavcev, s katerimi smo pokrili skoraj vse 

interese učencev na področju izven šolskih dejavnosti. Nekatere zunanje dejavnosti pa so  bile 

podprte s prispevki staršev. 
 
Učenci so imeli tudi možnost obiskovati fakultativni pouk  tujega jezika..  Stroške fakultativnega 

pouka je krila občina Kidričevo.  
 
 

8. UDELEŽBA PRI RAZLIČNIH PROJEKTIH 

 
UNESCO  ŠOLA, EKO ŠOLA, ZDRAVA ŠOLA 

Naša šola se je družini UNESCO šol Slovenije pridružila decembra 2003 in pridobila nacionalni 

status, v letu 2012 pa mednarodni status UNESCO ASPnet šole, ki smo ga je v letu 2015 uspešno 

obnovili.  

 

Šole, ki so povezane v Združenje UNESCO šol Slovenije združujejo UNESCO cilji: uveljaviti 

kulturo miru in nenasilja, naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma - planeta Zemlje, naučiti 

se živeti skupaj in deliti med seboj,  vzgoja za kulturo miru, skupna načela, štirje Delorsovi stebri 

izobraževanja, skupni nacionalni projekti, okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje ter 

mreženje (medsebojno povezovanje, izmenjava informacij in pomoč).  

 

V šolskem letu 2015/16 smo sodelovali: 

 

V mednarodnih UNESCO projektih in aktivnostih 

Eno Tree Planting (ENO): september 

ENO Treelympics (ENO): september  

UNESCO tek mladih (Gimnazija Ptuj) 

 

V nacionalnih  UNESCO projektih: 

Moder stol – nekdo misli nate (koordinira OŠ Pišece; skupna 

izvedba UNESCO središča Ptuj v Vrtcu Ptuj 

UNESCO vrtički (OŠ Zreče) 



 

Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik (OŠ 

Belokranjskega odreda Semič) 

 

V aktivnostih UNESCO središča Ptuj: 

 

UNESCOJADA v Destrniku 

Skupno sodelovanje UNESCO središča Ptuj na Kulturnem bazarju 

v CD v Ljubljani 

 

K rednim nalogam UNESCO šol sodi tudi obeleževanje pomembnih svetovnih in mednarodnih 

dni. V preteklem šolskem letu smo obeležili: 8. september- mednarodni dan pismenosti in 26. 

september – mednarodni dan jezikov, 21. september – mednarodni dan miru, teden otroka, 5. 

oktober – svetovni dan učiteljev, 16. oktober – svetovni dan hrane, 31. oktober – dan reformacije, 

1. november - dan spomina na mrtve, 16. november – mednarodni dan strpnost, 20. november – 

svetovni dan otrokovih pravic, 10. december – mednarodni dan človekovih pravic, 8. februar – 

slovenski kulturni praznik in 21. februar – mednarodni dan maternih jezikov, 13. februar – 

svetovni dan radia, 8. marec – mednarodni dan žena in 25. marec – materinski dan, 21. marec - 

svetovni dan poezije, 7. april – svetovni dan zdravja, 22. april – svetovni dan zemlje, 23. april – 

svetovni dan knjige, 9. maj – dan Evrope, 23. maj – dan ljubezni, 5. junij – svetovni dan okolja. 

 

Razvijali smo vse «Delorsove« stebre vseživljenjskega učenja, večji poudarek smo posvetili 4. 

stebru: učiti, da bi znali živeti z drugimi. Skozi vso šolsko leto so potekale različne aktivnosti 

medsebojnega sodelovanja, medgeneracijskega sodelovanja v okviru rednega pouka, dni 

dejavnosti in drugimi aktivnostmi. Skozi šolsko leto smo izvajali različne aktivnosti, razvijali širši 

spekter kompetenc za učenje in vseživljenjskih kompetenc. Poudarek je bil na učenju učenja in 

krepitvijo samozavesti ter razvijanju socialnih kompetenc. Učenci pa so ob tem razvijali tudi 

sposobnosti za delo v skupinah, komunikacijske sposobnosti, razvijanje pripadnosti kraju in šoli. 

1.steber: Učiti se, da bi vedeli uresničujemo v okviru rednih in izbirnih predmetov OŠ, pri 

dodatnem in dopolnilnem pouku. 

2.steber: Učiti se, delati! V okviru dni dejavnosti pripravljamo različne delavnice, kjer so učenci 

aktivno vključeni v delo. Tudi pri posameznih predmetih je delo občasno praktično naravnano, 

težimo pa k uvajanju več samostojnega dela učencev z aktivnim celostnim učenjem skozi izkušnjo. 

Učence sistematično učimo učenja s spoznavanjem in preizkušanjem (pri konkretnih nalogah) 

različnih bralnih in učnih strategij in strategij samostojnega dela. Izvedli smo tehniški dan Sam 

svoj mojster. 

3.steber: Naučiti se živeti skupaj  

Učenci se povezujejo v šolsko skupnost, kjer poskušajo skupno poiskati predloge za boljše delo in 

medsebojno sožitje. Strpnost, spoštovanje, graditev pozitivne samopodobe utrjujemo z različnimi 

dnevi dejavnosti in projektnimi dnevi (starostno mešane skupine; starejši mentorji mlajšim, 

mentorji krajani učencem, učenci krajanom). V okviru razrednih ur so učenci govorili o skupnem 

sodelovanju, medsebojnih odnosih, spoštovanju, nasilju, kako ga prepoznati, kako reagirati v 

konfliktnih situacijah. Za učence 4. razreda je bilo izvedenih 6 delavnic na temo medsebojnih 

odnosov. S pomočjo socialnih iger so gradili na strpnosti, sodelovanju, prijateljstvu in 



 

razumevanju drugačnosti. Učenci 8. in 9. razreda se lahko prostovoljno vključijo v mladinske 

delavnice, ki utrjujejo 3. in 4. steber. Vodita jih zunanji mentorici.  

4.steber: Učiti se biti  

V okviru pouka, dni dejavnosti in drugih aktivnostih  smo izvedli delavnice za učence, s katerimi 

smo želeli, da bi naši učenci bolje spoznali samega sebe, postali bolj samozavestni in znali 

sodelovati z drugimi. Učenci 8. in 9. razreda se vključujejo tudi v Mladinske delavnice. Pri učencih 

poskušamo spodbujati njihova močna področja pri pouku, interesnih dejavnostih in dnevih 

dejavnosti. Želimo, da učenci prepoznajo svoje spretnosti in sposobnosti ter jih tudi uporabijo. 

Učenci mentorji so tudi učenci, ki niso učno uspešni, imajo pa katero spretnost, ki jo lahko 

izkoristijo pri učenju drugih (npr. ročne spretnosti, iznajdljivost, umetniški talent. Na tak način 

učenci krepijo samozavest in pokažejo svoje vrline. 

 

Obravnavali smo vse obvezne UNESCO vsebine. Posebna pozornost je bila namenjena obvezni 

UNESCO ASPnet temi medkulturno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj, katero smo 

obravnavali z vsebinami: zavedanje svojih korenin, dediščine in spoznavanje drugih kultur; sožitje 

z naravo – vzgajanje rastlin prehranskega pomena – povezovanje z lokalnimi kmetovalci. Obvezne 

teme: 

svetovni problemi in vloga OZN:  

-  pri pouku DKE (Revščina, Prebivalstvo sveta narašča, Vloga OZN pri reševanju svetovnih 

problemov), 

-   obeleževanje svetovnih dni;  

mir in človekove pravice: 

- pri pouku DKE (Biti strpen do drugačnih, Vsakdo je najprej človek, Nasilje na otroki in 

mladostniki, Vsi ljudje se rodimo svobodni, Pravice drugih ljudi, Dobre in slabe strani medijskega 

razvoja, Solidarnost namesto egoizma, Človekove pravice, Ogledali smo si tudi Unescov film 

Naprodaj z Vito Mavrič), 

-  pri razrednih urah in pouku: solidarnost, strpnost, človekove pravice; 

medkulturno učenje: 
- v pouk in interesne dejavnosti vključujemo in učence navajamo na ustrezno vrednotenje lokalne 

kulturne dediščine in pomen njenega ohranjanja sodelovanje s krajani, lokalnimi skupnostmi v 

skupnih akcijah, prireditvah (Drobtinica, Dan za spremembe, 230 let šolstva v Cirkovcah, folklorni 

nastopi), 

-  sodelovanje z babicami in dedki : Vrtec – Pravljična ura, šola – humanitarne dejavnosti in 

sprejem v mlade člane rdečega križa, 

-   aktivnosti otroške folklorne skupine: nastopi v OŠ Kidričevo, na občnem zboru upokojencev, 

na Kulturnem bazarju, območnem in regijskem folklornem srečanju, na prireditvi ob 230 letnici 

šolstva v Cirkovcah, nastop na prireditvi ob 85. letnici folklorne skupine Vinko Korže Cirkovce, 

snemanje filma, prikaz otroških iger nekoč (pred vhodom v šolo), 

-   sodelovanje s Športnim društvom Cirkovce – Cirkovška olimpijada, 

-   pri pouku DKE (Medkulturno učenje), 

-   pri pouku GUM (pesmi tujih narodov), 

-   pri pouku NPH (spoznavanje svetovne kulinarike), 

-   obeležitev svetovnega dneva jezikov (jezikovne delavnice), 

- ekskurzija učencev v Strasbourg (http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-

2016/?album=5&gallery=99 ); 

http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=99
http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=99


 

izobraževanje za trajnostni razvoj:  

-   Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje se zrcali v navajanju učencev in delavcev 

šole na okoljski preventivi - ločeno zbiranje odpadkov, zavedanju posledic onesnaževanja okolja, 

skrbi za rastline in živali, v zbiranju starega papirja, kartuš in baterij, vsakoletnem sajenju drevesa 

na dan miru, obravnavanjem okoljske problematike pri pouku in dnevih dejavnosti 

(medpredmetno z aktivno udeležbo učencev). Kurativa obstoječega stanja je sodelovanje na 

vsakoletnih akcijah čiščenja okolja.  

-   Ohranjanje kulturne dediščine kraja – folklore: delujeta 2 skupini (šolska in vrteška), aktivno 

sodelovanje na Cirkovškem fašenku (priprava na povorko – izdelava pustnih mask, aktivno 

sodelovanje v povorki), Binkoštno jutro (sodelovanje otroške folklorne skupine na prireditvi),  

- Obeležitev pomembne obletnice: 230 let šolstva v Cirkovcah (sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

muzejem, krajani); priprava razstave o šolstvu v Cirkovcah, osrednje prireditve (sodelovali učenci 

in krajani), publikacije, celostne likovne podobe (učenci aktivno vključeni v načrtovanje, pripravo 

in izvedbo – plakat, vabilo, likovna podoba vhoda na razstavo, scenski elementi, razstava 

grafik…) (http://os-cirkovce.splet.arnes.si/230-let-solstva-v-cirkovcah/ ). Ob tej priložnosti smo 

posneli film Šolska pot nekoč in danes. 

-  pri pouku DKE: Spreminjamo podobo planeta, Trajnostni razvoj, Okoljska etika, 

- tehniški dan od 1. – 9. razreda: Sam svoj mojster (http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-

cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=101 ), 

- tutorstvo mlajšim učencem (http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-

2016/?album=5&gallery=80 ). 

 

Sodelovanje v solidarnostnih in prostovoljnih aktivnostih: Drobtinici (sodelovanje s KORK 

Cirkovce), Dan za spremembe (Šolski sklad), akciji Podarite modro srce, zbiranju pomoči za 

begunce, akciji Podari zvezek (Karitas), izvedba pilotnega projekta Tutorstvo, zbiranju starega 

papirja (Šolski sklad), zbiranju zamaškov, kartuš, starega papirja, akciji čiščenja okolja,  

prostovoljstvu v Zavodu nazaj na konja, izvedba obiskovanja starejših krajanov za rojstne dni. 

 

UNESCO dejavnosti so se izvedle v okviru rednega pouka in izven, tudi s sodelovanjem 

EKOŠOLE, ZDRAVE ŠOLE, Šolske skupnosti in organizacijami ter posamezniki izven šole, kar 

poudarja UNESCO cilje in Delorsove izobraževalne stebre.  

 

Koordinatorka UNESCO dejavnosti v OŠ Cirkovce je Tatjana Novak. 

 

ZDRAVA ŠOLA  

V šolskem letu smo v OŠ Cirkovce izvedli naslednje projekte v okviru Zdrave šole: 

 
- SKRBIMO ZA ZDRAVJE NAŠIH ZOB. S tem projektom smo želeli spodbujati  pravilno 

nego zob, pri tem nam je pomagala medicinska sestra iz mobilne zdravstvene službe Ptuj. 

Razredniki so vsakodnevno spodbujali učence k umivanju zob po malici, po želji tudi po 

kosilu. Ta projekt je potekal predvsem za učence 1. triade. Občasno je medicinska sestra 

obiskala učence 4. razreda in jim predstavila različne vsebine ter pravilno ščetkanje zob. 

Ob zadnjem obisku medicinske sestre smo bili pohvaljeni za vztrajnost in viden 

napredek. 
 

http://os-cirkovce.splet.arnes.si/230-let-solstva-v-cirkovcah/
http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=101
http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=101
http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=80
http://www.os-cirkovce.si/fotoalbumi-os-cirkovce-2015-2016/?album=5&gallery=80


 

- ČAJ CIRKOVCE. V timu Zdrave šole smo se odločili, da bomo pili čaj z dodatkom medu 

in limone, brez sladkorja. 
- EKODAN smo izvedli 18. 3. 2015. Vsi učenci in učitelji smo ta dan čistili bližnjo in širšo 

okolico šole. Vsak učenec je dobil rokavice ter vrečke za ločeno zbiranje odpadkov. 

Pridružili so se nam tudi otroci iz vrtca.  
- KOSTANJEV PIKNIK ,oktober, 2014. Povabili smo starše, babice in dedke ter pripravili 

igre, ki so se jih naši starši igrali nekoč. Starši in učenci so pomagali pri pripravi in peki 

kostanjev. 

- DROBTINICA  16. 10. 2014 smo v sodelovanju z KO RK Cirkovce organizirali prodajo 

kruha in drugih izdelkov  na dveh stojnicah v centru Cirkovc 

- SIMBIOZA GIBA; 20. 10. 2014 smo v šolo povabili babice in dedke na uro športa z 

njihovimi vnuki in vnukinjami, ki obiskujejo prvi razred. Odziv je bil nad pričakovanji, 

odzvalo se je veliko več dedkov in babic kot je učencev v prvem razredu. 

- AKTIVNI ODMORI; Vso šolsko leto so učenci od 1. - 5.razreda imeli aktivne glavne 

odmore na zunanjem igrišču ob šoli, kjer so se razgibali z različnimi športnimi 

pripomočki, tekali ali se sprehajali. Aktivnost se je izkazala za zelo pozitivno. 

 
Koordinator projekta je Mateja Lampret  
 
 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG  
V šolskem letu 2015/2016 je na osnovni šoli Cirkovce projekt Zdrav življenjski slog potekal že 

šesto leto. Letošnje šolsko leto je bilo posebno, saj se je projekt sredi šolskega leta za 4. mesece 

(od 24. novembra do 14. marca) prekinil, ker ni bilo sredstev za financiranje projekta. Tudi to 

šolsko leto sem tako kot vsa prejšnja leta uspel realizirat vse ure, tako količinsko kot vsebinsko. 

Včasih se je bilo potrebno prilagoditi kakšnim dnevom dejavnosti, šoli v naravi oz. kakšni drugi 

dejavnosti, ki je potekala ravno v času ko bi morali učenci imeti Zdrav življenjski slog. V takšnih 

primerih sem poskušal uro omogočit kateremu drugemu razredu, če pa to ni bilo mogoče pa je bilo 

potrebno ta primanjkljaj nadomestiti s sobotno oz. počitniško vadbo.  

Glede udeležbe otrok pri urah Zdrav življenjski slog je potekalo vse tako kot sem si zamislil. 

Učenci radi obiskujejo ure, zato s samo prisotnostjo vpisanih učencev nimamo problemov. 

Problem je le ta, da smo šola z majhnim številom učencev in da je skupine na začetku šolskega 

leta zelo težko oblikovati, kljub temu da imamo izredno visok odstotek (90%) vpisanih učencev v 

projekt Zdrav življenjski slog. Slabo (10%-20%) pa so obiskane dejavnosti med počitnicami in ob 

vikendih, saj te ure obiskujejo le več ali manj isti učenci že šest let. Ravno zaradi tega stremim k 

temu, da čim več ur realiziramo med tednom v času pouka. Počitniška in sobotna vadba je namreč 

zaradi majhnega zanimanja potekala večinoma združeno od 1. do 5. razreda in od 5. do 9. razreda, 

kar je zraven različnih interesov prineslo še razliko v sposobnostih med učenci in posledično še 

manjšo obiskanost. Razlogov za slab obisk pa so že vsa leta enaki. Kar se pa tiče prisotnosti v 

zadnji triadi moram povedat da s tem nimamo problemov. Fantje so zelo športno aktivni in 

tekmovalni tudi takrat ko nimajo ur ZŽS, pri večini punc pa sicer takšnega športnega navdušenja 

ni opaziti, kar je razumljivo. Punce pridejo k uram z namenom po druženju in zabavi, kar jim te 

ure omogočajo saj je vzdušje veliko bolj sproščeno kot pri obveznem pouku. 

Sodelovanje s športnimi društvi je potekalo po planu. Tako sem sodeloval z vsemi 6 klubi oz. 

društvi iz naše občine, ki sem jih prijavil v razpisni dokumentaciji. To so ŠD Cirkovce – 

predstavitev različnih športov v sklopu športnega vikenda in skupna organizacija Cirkovške 

olimpijade , NTK Cirkovce – predstavitev namiznega tenisa v sklopu športnega vikenda, NK 

Aluminij – predstavitev nogometa v sklopu športnega vikenda, JC Goljavšek – predstavitev 

jahanja med počitniško vadbo ZŽS, Strelsko društvo Kidričevo – predstavitev športnega streljanja 



 

v sklopu športnega vikenda, Planinsko društvom Kidričevo – pohod med vikendom v sklopu ZŽS. 

Sodelovali pa smo tudi s klubi izven naše občine, ki so prišli svojo dejavnost predstavit k uram 

ZŽS in sicer s Twirling klubom Slovenska Bistrica, Košarkarskim klubom Haloze, Kolesarski klub 

Perutnina Ptuj, Športno društvo Center Maribor – predstavitev gimnastike in TK Galtena. Vsi klubi 

in društva so tekom šolskega leta na šoli imele svoje krožke v sklopu interesnih dejavnosti oz. so 

se učenci vpisali k vadbi, ki jo vodi klub ali društvo izven šole. Glede na to da smo mala občina 

oz. da nimamo veliko registriranih športnih društev se vsako leto srečujemo z istimi društvi s 

katerimi sodelujemo vsako leto bolje. Se je pa začel pojavljat problem zagotoviti društvom krožke 

oz interesne dejavnosti na šoli, saj nam tako časovno kot prostorsko ne znese več vsem omogočiti 

popoldanskih dejavnosti. Že pet let pa uspešno sodelujemo z OŠ Kidričevo z občasnim skupnim 

organiziranjem počitniške vadbe. Letos smo sodelovali tudi z OŠ Majšperk in OŠ Hajdina. 

Kar se pa tiče sodelovanja z učiteljskim zborom, starši in lokalno skupnostjo lahko rečem da je 

projekt Zdrav življenjski slog v preteklih šestih letih dosegel, če ne celo presegel svoj namen in 

postal zelo prepoznaven in nekako že samoumeven projekt, ki se pelje vzporedno s pedagoškim 

procesom. Njegovi prepoznavnost in nepogrešljivost je bila še toliko bolj opazna, ko se projekt 

zaradi pomanjkanja sredstev ni izvajal. Takrat smo zaradi velikega interesa s strani učencev in 

njihovih staršev vadbo organizirali kot samoplačniško, kar ni bistveno zmanjšalo vpisa otrok, kar 

je presenetilo tudi mene. 

Glede na to da učenci radi obiskujejo ure projekta Zdrav življenjski slog pomeni da smo jim 

ponudili dobro alternativo za dve ali več ur na teden, ki bi jih drugače preživeli pred računalnikom 

ali televizijo. Učenci imajo različne razloge zakaj obiskujejo ure ZŽS imam pa občutek da je vsem 

skupno to da se na urah družijo in ob tem še zabavajo, saj jim tega dan danes primanjkuje. Občutek 

imam da so redki, ki se udeležujejo ur ZŽS zato ker se to odraža tudi na športnem področju, kjer 

so učenci izboljšali svoje motorične sposobnosti in posledično rezultate na šolskih tekmovanjih. 

Meni osebno pa omogoča ta projekt, da delujem na področju za katerega sem se šolal in v katerem 

uživam. Sam osebno sem se našel v tem projektu, zato tako učenci, kot jaz upam da bo projekt 

trajal dokler ne preraste v obvezen šolski program. Realizirana je bila tudi ideja organizacije Noči 

športa, po zgledu projekta Noč branja, ki na naši šoli že poteka in je zelo priljubljen. Učencem 

smo pripravili Mini zimske olimpijske igre v katerih so neizmerno uživali, saj v ospredju ni bil 

rezultat pač pa druženje. 

Načrti za prihodnje šolsko leto bodo več ali manj podobni letošnjemu šolskemu letu, saj se je 

program v takšni obliki kot se izvaja izkazal za pravilno vodenega in služi svojemu prvotnemu 

namenu in sicer omogočit učencem dodatne ure športa, ki jih učenci radi obiskujejo. 

Vodja projekta je  Tomaž Vindiš. 

 NOČ  ŠPORTA  

  V petek, 29. 1. 2016 smo na naši šoli organizirali Noč športa. Učenci so prišli v šolo ob 18.00, 
druženje pa smo zaključili naslednje jutro ob 8.00. Ob prihodu staršev po otroke smo jim 
predstavili kaj vse smo počeli na noči športa.  
 
Noč športa je bila organizirana na temo zimskih olimpijskih iger. Najprej je potekala 
slavnostna otvoritev olimpijskih iger z mimohodom nastopajočih, prižiganjem olimpijskega 
ognja, dviganjem zastave (ki so jo učenci predhodno izdelali), zaprisego športnikov, 
olimpijsko himno… 
Po svečani otvoritvi so potekala športna tekmovanja v biatlonu, slalomu, smučarskih skoki 
in ski krosu.  Nekateri učenci so s kuharico pripravljali malico v kuhinji. 



 

Olimpijske igre so se zaključile s podelitvijo medalj, ki so jih prav tako izdelali učenci in 
svečanim ognjemetom. Po olimpijskih igrah smo naredili še nočni pohod z baklami in nato 
ob predvajanju različnih filmov o zgodovini olimpijskih iger zaspali v telovadnici. 
Ob 7.00 je potekalo bujenje in pospravljanje telovadnice. Ob 8.00 pa so po učence prišli starši, 
ko smo jim na kratko predstavili kako je potekala noč športa. 

 

RASTEM S KNJIGO 
V projekt so vsako leto vključeni sedmošolci, s katerimi smo obiskali  Knjižnico Ivana Potrča 

Ptuj. Seznanili so se  z načinom dela v knjižnici, lahko so se včlanili, v dar pa so dobili knjigo, ki 

jo podarja Javna agencija za knjige.  
Namen projekta je spodbuditi zanimanje za branje in izboljšati bralno pismenost. 
 
PROMETNA ZNAČKA  
V okviru tega programa so učence od 1. do 5. razreda razredničarke spodbujale, da so se naučili 

vsebin, pomembnih za varno udeležbo v prometu kot pešci (v 1. do 3. razredu), kolesarji (v 5. 

razredu), pa tudi kot potniki v vozilih (v 4. razredu). Predvsem pa so jih navajale, da to znanje 

tudi pravilno uporabljajo.  
Del ur usposabljanja za kolesarski izpit je bil izveden v okviru pouka ŠVZ, RU, tehniškega dne, 

ostale v okviru interesne dejavnosti. Opravljenih je bilo 30 ur od načrtovanih 30, to je 100 %. 
Ko so vsi učenci opravili teoretični del kolesarskega izpita, smo začeli s praktičnim 

usposabljanjem na poligonu in šele pozneje tudi na prometnih površinah. Vadili so v skupinah po 

5 učencev in zaradi zagotavljanja varnosti učencev, sem se posluževala pomoči še druge učiteljice 

in prometne policije. Pred izvajanjem praktičnega dela usposabljanja smo z učenci pregledali 

kolesa in opremo kolesarja (ustreznost oblačil, obutve, čelade).    
Vključenih je bilo vseh 21 učencev 5.a razreda. Praktični del izpita je prvič opravilo vseh 21 

učencev. 
 
6. maja je na naši šoli ponovno potekala otroška varnostna olimpijada. Udeležili so se je 

četrtošolci iz 14 osnovnih šol.  Organizator je bila Policijska uprava Maribor.  Za dolgoletno 

organizacijo Otroške varnostne olimpijade v Cirkovcah je naša šola prejela Bronasti znak 

policije. 
 
 
 
 

 

 

EVROPA V ŠOLI 

 
Tema letošnjega natečaja je bila Sodelujem - svet oblikujem. Učenci naše šole so na natečaju 

sodelovali z likovnimi, fotografskimi in literarnimi izdelki. Kar nekaj izdelkov je bilo poslanih na 

regijsko raven. Učenec 3. razreda Gal Žunko je s svojim likovnim izdelkom "Varujmo naravo" 

dosegel 3. mesto v drżavi.  
 
 
ZLATI SONČEK 
Učenci prve triade so  v okviru  projekta lani izvedli plavalni tečaj, tečaj rolkanja, pohode ter druge 

oblike športnih aktivnosti. 



 

 
 
NAUČIMO SE PLAVATI 
V okviru tega projekta smo izvedli plavalne tečaje za 1.  in 2. razred, preverjanje plavanja za 6. 

razred in šolo v naravi za 5. razred  v Poreču.  
 
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
V šolskem letu 2015/16 smo izvajali ukrep Shema šolskega sadja.   
V tem šolskem letu smo izvedli 28 delitev, praviloma ob sredah pred poukom. Sadje je bilo 

učencem od 4. do 9. razreda na voljo v jedilnici, v sadnem kotičku, učencem od 1. do 3. razreda 

pa v razredih. Največkrat smo ponudili jabolka (16x), jagode (5x), grozdje (2x), po 1 x pa hruške, 

kaki, kivi, lešnike in papriko. Za dobavo sadja in zelenjave smo izbrali bližnje kmete, ki so bili 

pripravljeni dobavljati naročeno blago. Naši dobavitelji so bili: Sadjarstvo Ivan Ber (Žetale), 

Sadjarstvo Meško (Velika Nedelja), Vinogradništvo, vinarstvo, vinotoč Valentan (Vodole), Jožef 

Bizjak, pridelava lešnikov (Črešnjevec), Kmetija Vrh (Kojsko). V aprilu in maju kmetje niso več 

imeli sadja na zalogi, zato smo bili primorani nabaviti sadje pri posrednikih; PAF Export (Lenart) 

in Plod (Zg. Ložnica). Plan delitev smo dosegli v znesku 987,10 EUR brez DDV, za DDV smo 

plačali 12,03 EUR. 
Spremljevalne aktivnosti, ki so bile izvedene: 

- seznanitev učiteljev na pedagoški konferenci,  
- seznanitev staršev na 1. roditeljskem sestanku, 
- seznanitev učencev na razrednih urah, 
- razredne in učne ure posvečene sadju in zelenjavi, 
- naravoslovni dan, 
- likovno poustvarjanje na temo zdravega prehranjevanja (lvz – 6.a), 
- priprava zdravih obrokov – delavnica sadje in zelenjava malo drugače – učenci so pripravili 

sadno-zelenjavno malico za sodelujoče v okviru Šport-špas, 
- izdelava plakata. 

Žal nismo ponudili raznolikega sadja in zelenjave, ker so dobavitelji – kmetje ponujali le zgoraj 

omenjeno sadje in zelenjavo, pa še to ne vso leto. Ker želimo, da so naši dobavitelji kmetje, smo 

učencem ponudili le tisto sadje in zelenjavo, ki jo pridelajo. 
Koordinatorka SŠS v OŠ Cirkovce:Tatjana Novak 

 
PROJEKT  Co-CAR-Go.  
V okviru interesne dejavnosti učenci skozi celo šolsko leto, izdelujejo avtomobil na določeno 

podvozje.  Z njim sodelujejo na prireditvi pred ŠC Ptuj, kjer poteka zaključek projekta.  Ob 

izdelavi ekstramobila  se učenci družijo, se naučili uporabljati ustrezna orodja in  pripomočke in 

razvijajo občutek za estetski videz izdelka. Prednost pri sodelovanju  imajo učenci 8. in 9. 

razreda, ki  se  sami odločijo za sodelovanje. Veliko od teh učencev želi nadaljevati šolanje v 

strojnih in elektro šolah, ker jih to področje zanima. Projekt  na naši šoli  vodiva Jožica Jurgec in 

Ivan Kojc, v veliko pomoč pa je  tudi hišnik Janez Kmetec. 
 Tekmovanje je potekalo v mesecu maju na prireditvenem prostoru. Učenci so letos sodelovali z 

avtomobilom WC – car in prejeli kar nekaj priznanj za izdelek. Tudi pri vožnji na čas so se 

odlično odrezali.  
Učenci si želijo sodelovati v projektu tudi v prihodnje, ker tako spoznavajo poklice, ki so 

pomembni v vsakdanjem življenju. 
 
 
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH, REVIJAH IN NATEČAJIH    



 

 
Organizirali smo šolska tekmovanja : 
● Bralna značka  
● Razvedrilna matematika 
● Matematični kenguru 
● Slovenščina  (Cankarjevo priznanje) 
● Slovenščina ima dolg jezik 
● Angleščina 
● Nemščina 
● Angleška bralna značka 
● Kemija  (Preglovo priznanje) 
● Biologija 
● Fizika (Štefanovo priznanje) 
● Naravoslovje - Kresnička 

● Geografija 
● Zgodovina 
● Vesela šola 
● Prvaki znanja 

● Turizmu pomaga lastna glava 

  



 

 
SREBRNA IN ZLATA PRIZNANJA 
 
Priznanje bronasto srebrno zlato 

Priznanje iz  slovenščine 4 1 / 

Razvedrilna matematika 7 1 / 

Priznanje iz matematike 29 1 / 

Priznanje iz angleščine 1   
Priznanje iz logike 5   
Priznanje iz  zgodovine 6   
Priznanje iz fizike 1 1  
Priznanje iz naravoslovje 

KRESNIČKA 

10   

Turizmu pomaga lastna 

glava 
 5  

Priznanje iz konstruktorstva 

in teh. obdelav 
 1 1 

Priznanje iz geografije 11   
Priznanje iz kemije 3  1 

Priznanje iz biologije 3   

Priznanje Vesela šola 6  1 
Priznanje znanje o 

sladkorni bolezni 
5 1 1 

Slovenščina ima dolg jezik 

- film 
 4  

 
 
 
Veliko učencev je sodelovalo na najrazličnejših šolskih tekmovanjih in natečajih, najuspešnejši 

učenci so se  udeležili regijskih in državnih  tekmovanj, kjer so osvojili  zlata in srebrna  priznanja.  
 
Učenci so sodelovali na kiparski koloniji na Pragerskem, likovnem natečaju Evropa v šoli in 

fotografskem natečaju Bistvo očem skrito, srcu odkrito.  
  
Veliko dela in ustvarjalnosti pa je bilo vloženega tudi v šolske, regijske državne in mednarodne 

projekte. Zato se zahvaljujem vsem učiteljem, ki so na tak način prispevali k višji kvaliteti življenja 

na naši šoli.  
 
Ob številnih uspehih v znanju pa se lahko pohvalimo tudi z nekaterimi športnimi rezultati. 
Najvidnejši uspeh so dosegli igralci namiznega tenisa, ki  so se prebili do polfinala  finala 

državnega tekmovanja, katerega organizator je bila tudi naša šola,  medtem ko  so v številnih  
drugih športnih panogah sodelovali na medobmočnih  ,  regijskih   in državnih  tekmovanjih. 
  



 

 
predmet/področje srebrno 

št. uč. 
zlato 
št. uč. 

drugo 
št. uč. 

Medobčinsko tekmovanje OŠ v 

spomladanskem krosu  
 1  

Državno prvenstvo OŠ v krosu   15.mesto 

 Nogomet starejši dečki (medobčinsko)   4.mesto 

 Nogomet mlajši dečki (medobčinsko)   8.mesto 

 Odbojka starejši dečki (medobčinsko)   6.mesto 

 Odbojka starejše deklice (medobčinsko)   5.mesto 

Odbojka mlajše deklice (medobčinsko)   5.mesto 

 Odbojka mlajši dečki (medobčinsko)   5.mesto 

Medobčinsko tekmovanje OŠ v atletiki    

Področno tekmovanje OŠ v atletiki   4.mesto 
5.mesto 

Medobčinsko tekmovanje v tenisu   4. mesto 

Medobčinsko tekmovanje v namiznem 

tenisu 
1 3  

Področno tekmovanje v namiznem tenisu 1 1  
Državno tekmovanje v namiznem tenisu    
Področno tekmovanje v smučanju za PC 

Podravje in PC Pomurje 
 1  

Državno tekmovanje v smučanju   14.mesto 

 
 
 
10.  RAZISKOVALNE NALOGE 
 
  



 

 
11. ORGANIZIRALI SMO NASLEDNJE PRIREDITVE  

 

    
Folklorni festival – nastop skupine iz 

Belorusije 
1. – 9. 5. 9. 2014 Liljana Brglez 

Igriva košarka 1. – 3. 15. 9. 2014 Suzana Menoni 

Planinšek 

    

Gledališka predstava zavaruj se – 

internet je past 
4. – 9. 17. 10.  2014 

kostanjev piknik  
Ivan Kojc 

Sprejem v šolsko skupnost 1. oktober Karmen Mandl 

Tradicionalni slovenski  zajtrk 1. – 9. 21. 11. 2015 Mateja Lampret 

Proslava ob dnevu samostojnosti 1. – 9. 24. 12. 2015 Liljana Brglez 

Kulturni praznik 1. – 9. 10. 2. 2015  Nastja Bat 

Dan šole 230  LET ŠOLSTVA  V 

CIRKOVCAH 

1. – 9. 26. 4. 2016 Marjan Krajnc 

Zaključek bralne značke 1. – 9. 17. 5. 2016 Ivanka Čeh 

Unesco  tek 2.-3. in 7.-9.  Simon Vidovič 

Valeta 9. 2. 6. 2016 Tomaž Grobelnik 

Proslava ob dnevu državnosti 1. – 9. 24. 6. 2016 Suzana Menoni 

Planinšek, Mira 

Pernat Bračko 

 
V delovni načrt smo zapisali, da bomo vse pomembnejše obletnice, praznike in spominske dneve 

še posebej obeležili. Tako smo jim namenili našo pozornost ob snovanju vsebin rednega dela, 

pripravili informativne radijske oddaje, uredili tematske razstave, pripravili delavnice in 

srečanja. 
dela, ki so bila razglašena prav na ta dan.  
17. 5. 2016 smo na naši šoli obeležili zaključek bralne sezone 2015/16. Vsi pridni in malo manj 

pridni bralci so se udeležili srečanja s pisateljem Ferijem Lajnščkom. 
6 učencev 9. razreda pa je pridobilo naziv Zlati bralec  
 

26. 4. 2016 6. je na OŠ Cirkovce potekala prireditev ob 230-letnici šolstva. V Cirkovcah.  Slavje 

je bilo namenjeno šoli, ki je odločilno zaznamovala življenje številnih rodov na tem delu 

Dravskega polja. S svojo prisotnostjo so nas počastili državna sekretarka na MIZŠ dr. Andreja 

Brle Lakota, generalni direktor direktorata za osnovno šolo mag. Gregor Mohorčič, župan občine 

Kidričevo g. Anton Leskovar, predstavnica zavoda za šolstvo OE Maribor ga. Milena Kerndl, 

častni občan občine Kidričevo g. Zdenko Kodrič, podžupan občine Kidričevo g. Bogdan 

Potočnik, farni župnik g. Janko Strašek, bivši ravnatelj g. Bogomir Jurtela, upokojeni in nekdanji 

delavci naše šole ter številni obiskovalci, ki so večnamensko dvorano napolnili do zadnjega 

kotička. 

Ob tej priložnosti smo v šolski avli pripravili priložnostno razstavo, kjer je prikazana učilnica 

nekoč z opremo, starimi učbeniki in učnimi pripomočki. Ob učilnici so razstavljeni učni 

pripomočki, ki so jih, ko še ni bilo računalnikov, uporabljali pri pouku za lažjo ponazoritev učne 

snovi. Razstavo spremljajo fotografije vasi Cirkovce, šolske stavbe in skupinske fotografije 



 

oddelkov in različnih dejavnosti na šoli iz različnih obdobij. Najstarejša fotografija sodi v leto 

1902. Predstavili so se nam umetniki, tisti, ki ustvarjajo na likovnem in fotografskem področju in 

so obiskovali našo šolo, in še vedno ustvarjajo. S svojimi likovnimi stvaritvami pa so razstavo 

dopolnili tudi učenci naše šole. Na ogled smo postavili tudi dela pisatelja in bivšega učenca naše 

šole Zdenka Kodriča. 

Z izvirno prireditvijo so se širšemu občinstvu, ki je napolnilo večnamensko dvorano do zadnjega 

kotička, predstavili učenci naše šole. Učenci od 1. do 5 razreda so nam na svojevrsten način 

prikazali različne šolske in obšolske dejavnosti ter pomembne dogodke  v povezavi s šolanjem 

nekoč in danes. Predstavila sta se tudi oba pevska zbora, otroška folklorna skupina in nekateri 

posamezniki. Na prireditvi so nastopile tudi Vesele Polanke in pevci veteranske folklorne 

skupine. Ves program pa sta domiselno povezovala Tomaž in Lovro, ki sta predstavljala učenca 

nekoč in danes. 

V 1. 2. 3. 4. . razredu so organizirali tudi različne predstavitve projektov za starše. 
 
 
S folkloro smo sodelovali na območni in medobmočni reviji JSKD, na različnih občinskih in 

šolskih prireditvah ter  25. 6. 2016  sodelovala tudi na prireditvi ob 85 letnici Folklorne skupine 

Vinko  Korže iz Cirkovc. 

Pevski zbor  je sodeloval na različnih prireditvah, med drugim tudi 26. 6. 3 2016 na občinskem 

prazniku Občine Kidričevo.  
 
 
 
12. OTROŠKI PARLAMENT  
 
Na šoli smo 27. januarja izpeljali šolski otroški parlament, kjer smo najprej izvedli volitve za 

predsednika, namestnika in tajnika. Kandidati za volitve so bili izbrani predhodno. Letošnja tema 

otroškega parlamenta je bila Izobraževanje in poklicna orientacija. Učenci so predstavili naslednje 

teme: Ko bom velik, bom …, Sistem šolanja v Sloveniji, Priljubljenost šolskih predmetov, 

Različne tehnike učenja Mednarodne izmenjave učencev in Odločanje devetošolcev za srednje 

šole. Predstavili so se učenci od 2. do 9. razreda. Učenci so nato izbrali predstavnike za občinski 

otroški parlament. To so bili predstavniki 7. in 9. razreda s temama: Mednarodne izmenjave 

učencev in Odločanje devetošolcev za srednje šole. 
10. februarja smo se udeležili občinskega otroškega parlamenta, ko nas je gostila OŠ Borisa 

Kidriča iz Kidričevega. Na parlamentu sta se prestavili obe šoli s predstavniki in vnela se je napeta 

debata, saj je prišlo do različnih stališč glede določenih predpostavk. Torej lahko povzamem, da 

je bilo srečanje zelo produktivno. Izbrali smo tudi predstavnika, sta nato zastopala šoli na 

medobčinskem parlamentu na Ptuju. 
 

13.   POROČILO O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA  

 
V skladu z navodili je bil pripravljen podrobnejši izvedbeni načrt nacionalnega preverjanja znanja 

na šoli in v sodelovanju z učitelji je bila izdelana analiza dosežkov, na podlagi katere so bili podani 

predlogi izboljšav kvalitete poučevanja. 
 
 

 



 

 

9. RAZRED 
 
PREDMET SLOVENSKO 

POVPREČJE 
ŠOLSKO POVPREČJE 

SLOVENŠČINA 58,62 54,00 

MATEMATIKA 51,51 54 

ZGODOVINA 51 42,53 

 

V devetem razredu  je bilo 18 učencev.  Dva učenca imata odločbo za učno pomoč, pri NPZ sta 

imela prilagojen samo čas  pisanja.  Letos prvič  k preizkusu znanja niso prišli vsi učenci.  
 
Slovenščina:   
NPZ iz slovenščine  je pisalo 16 devetošolcev. Šolsko povprečje je 47, 5%, državno povprečje pa 

53, 54%. Torej smo  letos, po  mnogih letih, pod slovenskim povprečjem za 6, 04%.  

V primerjavi s slovenskim povprečjem smo grafično v področju, kjer,  so  naloge, ki večinoma 

preverjajo nižje taksonomske ravni, razumevanje, znanje in uporabo, ena naloga (10. a) pa je 

preverjala tudi višje ravni,  naloge tega območja so preverjale minimalne standarde. 

V pri analizi reševanja nalog  sem prišla do slednje ugotovitve-  v  prvem delu je bila slabo 

rešena naloga, kjer  je bilo potrebno primerjati med seboj pesmi glede  na tematiko, problematiko 

in glede na to, kako se pesmi je končata, torej tvorba besedila upoštevajoč iztočnice. 

V drugem delu pa so bile slabše rešene naloge, kjer je bilo potrebno pokazati razumevanje 

besedila in bistvenih podatkov, izpisati ali poiskati besedno zvezo, poimenovati stavčni člen 

(poimenovalna zmožnost) . Prav tako je bila slabo rešena zadnja, tvorbna naloga, kjer so se 

morali učenci postaviti v vlogo odzivnega sporočevalca. 

 

Za učence tovrstno preverjanje znanja ni bilo novo, kajti preverjanja in ocenjevanja znanja so 

sestavljena na takšen način in tako nameravam delati tudi vnaprej. 

 
Matematika:  

Nacionalni preizkus znanja iz matematike je vseboval naloge, ki zajemajo obravnavano učno snov 

vključno z 9. razredom v skladu z učnim načrtom. Izvzete so bile naslednje vsebine: koordinatni 

sistem v ravnini, funkcija realne spremenljivke, graf linearne funkcije, valj, stožec in krogla. 

Naloge so imele tudi več podvprašanj in so preverjale  učne cilje in matematične pojme po vseh 

taksonomskih stopnjah  - s poznavanjem in razumevanjem pojmov in dejstev je bilo mogoče doseči 

15 točk, z izvajanjem rutinskih postopkov je bilo mogoče doseči 12,5 točk, z uporabo kompleksnih 

postopkov je bilo mogoče doseči 12,5 točk in z reševanjem in raziskovanjem problemov je bilo 

mogoče doseči točk 10 točk. 
 

Državnega povprečja ni doseglo šest učencev. Predvsem so to učenci, ki imajo tudi sicer učne 

težave pri pouku matematike, oziroma jim je nudena dodatna strokovna pomoč.  

Rezultat nad državnim povprečjem je doseglo 12 učencev.  

Osmim učencev pa  je uspelo preseči povprečje šole. 

Učenci naše šole so nadpovprečno znanje pokazali na področjih:  

poznavanja računskih operacij in njihovih lastnostimatematični problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami, poznavanja geometrijskih elementov in pojmov, obdelave podatkov  



 

Učenci naše šole so podpovprečno znanje pokazali na naslednjih področjih: matematični problemi 

in problemi z življenjskimi situacijami geometrijski elementi in pojmi enačbe in neenačbe 

obdelave podatkov. 

 

Po pregledu vseh preizkusov sva ugotovila, da so bili učenci pri obdelavi podatkov zelo površni, 

saj je večina učencev, ki je nalogo rešila narobe, narobe prebrala njeno besedilo. Izračunati je bilo 

potrebno mediano števila deklic v razredu, učenci pa so računali mediano števila dečkov in 

posledično nalogo rešili narobe. Zato bova v prihodnje učence opozarjala, da nalogo natančno 

preberejo in si po podčrtajo ključne podatke oz. pojme po katerih naloga sprašuje. 

 

Zgodovina 
NPZ  iz zgodovine je  pisalo 17 učencev. Z dosežkom, ki je za 8,65 % pod republiškim 

povprečjem nismo zadovoljni.  Sedem učencev je doseglo rezultat nad  republiškim povprečjem, 

medtem, ko so štirje učenci pisali zelo slabo. 

Učenci naše šole, so dobro reševali naloge na vseh ravneh zahtevnosti. Slabši rezultat so izkazali 

pri učni snovi, ki  smo jo obravnavali v 7. razredu, medtem, ko so nadpovprečno reševali naloge 

iz  sodobne slovenske zgodovine. Težave so se pokazale tudi pri interpretaciji slikovnih virov in 

uporabi kartovnega  gradiva.  Ti rezultati nas  usmerjajo v   oblike in metode poučevanja,  pri 

katerih bodo učenci urili svoje sposobnosti v interpretaciji  in uporabi kartovnega gradiva.  

Nadaljevali bomo s formativnim spremljanjem znanja , kjer bomo gradili na predznanju in 

utrjevali  snovi  iz  preteklih  let.  

 

 

6 . RAZRED 
 
PREDMET SLOVENSKO POVPREČJE ŠOLSKO POVPREČJE 

SLOVENŠČINA 54,46 46 

MATEMATIKA 53,79 62,78 

ANGLEŠČINA 49,55 44, 44 

 
V razredu je bilo  21  učencev.  Štirje učenci imajo odločbo za učno pomoč.  Pri NPZ so imeli 

prilagojen samo čas pisanja.  Letos prvič preizkusa znana niso pisali vsi učenci. 
 

Slovenščina Na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) pri slovenščini je preizkus za 6. razred na 

Osnovni šoli Cirkovce opravljalo 19 učenk in učencev, torej 3 niso pisali.  

Šest učencev je doseglo rezultat nad državnim povprečjem, ena učenka celo skoraj 90 %. Poleg 

teh učencev so še trije drugi dosegli rezultat nad šolskim povprečjem. Pet učencev je nacionalno 

preverjanje znanja pisalo zelo slabo, pod 20 %. Štirje od teh učencev prejemajo dodatno strokovno 

pomoč. 

Preizkus je bil sestavljen iz dveh delov. Za preverjanje standardov znanja iz jezika je bilo 

namenjenih 60 % nalog v preizkusu, književnost pa je preverjalo 40 % nalog. Skupno število točk 

je znašalo 50 (1. del 30 točk, 2. del pa 20 točk).  

Prvi del preizkusa je bil sestavljen na podlagi dveh izhodiščnih besedil. Naloge prvega dela so 

preverjale zmožnost samostojnega primerno hitrega branja in razumevanja neznanega 

umetnostnega besedila, ustreznega starosti učencev. 

Drugi del preizkusa je bil književni del. Tu so naloge preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost 

samostojnega tihega branja neznanega besedila ter samostojnega pisanja o njem. 

 



 

Rezultati učencev naše šole kažejo, da jim na splošno naloge prepoznavanja in razumevanja  ter 

naloge razumevanja in uporabe ne povzročajo večjih težav. Težave se pojavljajo pri nalogah 

analize in sinteze, pa tudi razumevanja, znanja in uporabe, torej pri kompleksnejših nalogah. 

Največ nalog letošnjega preizkusa sodi v to  območje, zato je bil tudi rezultat pretežno slab.  

 

PRIPOROČILA ZA DELO V PRIHODNJE: 

 urili se bomo v branju daljših besedil, 

 urili se bomo v medbesedilnem primerjanju, 

 urili se bomo v samostojnem tvorjenju daljših odgovorov, 

 urili se bomo v natančnosti branja navodil, 

 urili bomo jezikovno in pravopisno zmožnost, 

 urili se bomo v pisanju različnih besedilnih vrst, 

 učence bomo še naprej navajali na utemeljevanje svojih trditev ter na kritično mišljenje, 

 pouk slovenskega jezika jim bomo približali z različnimi oblikami in metodami dela, 

 učenci se bodo urili v govornem nastopanju, 

 sodelovalno učenje bo učencem popestrilo pouk slovenščine, 

 učitelji razredne stopnje se seznanijo s strukturo testov na predmetni stopnji in 

postopoma uvedejo podobne, 

 sodelujejo pri popravljanju NPZ-jev za šeste razrede, 

 se vsi seznanijo z vsebino NPZ-ja. 

Angleščina :  
Znanje angleškega jezika v 6. razredu je dobro, saj je povprečna ocena je 4,0. 
Številni učenci so vestni, delovni in pridni, zato jih ima kar 9 zaključeno oceno odl (5). Nekateri 

od učencev so upravičili zaključeno oceno tudi pri NPZ, drugi so razočarali. Prav tako so 

nekateri učenci presenetili v pozitivnem smislu, nekateri pa so kljub višjim sposobnostim zelo 

slabo rešili NPZ. 
V šoli so pisni preizkusi znanja in preverjanja znanja naravnani na določeno besedišče, slovnico, 

ki smo jo obravnavali. In to se učenci naučijo. Ko je treba rešiti kakšno stvar, ki ni čisto vezana 

na določeno snov, se nekateri ne znajdejo- oz. ne znajo uporabiti že od prej obravnavane snovi, 

kajti ni bila del preverjanja.  
Dosežki pri postavkah, ki so preverjale znanje in rabo besedišča v sobesedilu, kažejo, da učenci 

nimajo težav s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed zunaj sobesedila. Ko pa je treba 

besede uporabiti v sobesedilu, jih ne znajo uporabiti. To pomeni, da se večina učencev nauči 

besede na pamet, ne zna jih pa potem uporabiti v besedilu. Druga naloga preverjanja besedišča je 

poleg priklica in rabe besed v sobesedilu zahtevala še pravilen zapis posameznih besed- to 

pomeni, do črke natančno. 
Učence navajam na zelo natančen zapis besed. 
 Kar 9 učencev je visoko nad slovenskim povprečjem ( nad 75%), 7 učencev je zelo pod 

povprečjem, 2 učenca sta dosegla samo 4% in noben od teh učencev nima IP-ja. Prav tako je 

eden učenec pisal samo 2 % (1 točko od 50), kar je vzrok, da smo pod slovenskim povprečjem. 

Oba druga učenca z IP-jem sta bila bolj uspešna. 
Prav tako so bili kar precej pod povprečjem še 3 učenci, katerih ocene so precej višje, kot je bilo 

njihovo znanje na NPZ-ju. 
Ugotavljam, da imam skupino učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev (6 učencev) , 

in na drugi strani skupino 9 učencev, ki presega standarde učnega načrta .  
Na splošno so se učenci najslabše odrezali pri pisnem sestavku, ki je najtežji del NPZ ja, saj jih 

je zmedlo dejstvo, da so morali opisati odraslo osebo, ki jim je posebej pri srcu. Kar nekaj jih je 

to spregledalo in so opisali svoje prijatelje-sovrstnike. 



 

Nekateri učenci imajo velike težave pri natančnem zapisu besed in besedišču, saj večina učencev 

ne dela sproti in se učijo samo za pisni preizkus ali ustno ocenjevanje, kar pa ni dovolj. Jezik 

zahteva nadgradnjo- besedišče se ne sme pozabiti. To je dolgoročno gledano zelo slabo, saj iz 

osnovnega besedišča v 4. in 5. razredu v 6. razredu prehajamo na branje daljših besedil, bralno 

razumevanje, pisanje daljših sestavkov.  
V letošnjem preizkusu ugotavljam napredek pri reševanju nalog kratkih odgovorov, kjer sem že 

skozi leto v pisnih preizkusih znanja dajala naloge kratkih odgovorov in jih na to opozarjala. 

Letošnje celotno besedilo je bilo razdeljeno na tri dele, kar je verjetno olajšalo iskanje ustreznega 

odgovora na zastavljeno vprašanje in so bili zato učenci zelo uspešni. Še vedno se mi zdi, da 

branje malo daljših besedil povzroča učencem težave, zlasti enim se ne da, še posebej takrat, ko 

morajo sklepati iz besedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. Naloga dopolnjevanja 

besedila s povedmi je bila zato težka za večino učencev, tisti s zelo slabimi rezultati pa sploh 

niso kaj dosti rešili. 
Dosežki učencev pri nalogah slušnega razumevanja so, glede na preostali dve jezikovni 

spretnosti (branje in pisanje) in jezikovno znanje (raba besedišča v sobesedilu), pokazali, da so 

učenci še vedno najuspešnejši pri slušni spretnosti, kar se dostikrat pokaže tudi pri pisnem 

ocenjevanju. Zlasti če je poslušano besedilo vezano na snov. 
Učence sem na NPZ pripravljala pri rednem pouku v mescu aprilu in v začetku maja. Seznanila 

sem jih z možnimi tipi nalog ( ki pa se vsako leto spreminjajo in so vedno bolj zahtevne- kar 

nekatere naše učence zmede), pisanjem sestavkov,…. 
Vedno bolj razmišljam, da bom NPZ naloge začela vključevati v pisna ocenjevanja znanja, saj je 

to priporočilo.  
Že nekaj let ugotavljam, da so učenci, ki so prišli v stik z angleškim jezikom zelo zgodaj 

(risanke, popevke, izštevanke, zgodnje učenje jezika,…) pri NPZ jih dosti bolj uspešni, saj imajo 

tisto jezikovno širino, ki je potrebna za  razumevanje težjih in daljših besedil. Zato jim slušna in 

bralno razumevanja niso tako težka kot nekaterim našim učencem, ki prvič pridejo v stik s 

številkami do 10 v 4. razredu.  
Sem pa optimistična glede naslednjih generacij, ki se bodo angleški jezik začele učiti že prej in 

bodo potrebno jezikovno širino dobili že prej. Letos v šol. Letu 2016/17 bomo začeli uporabljati 

nov učbenik, ki je bolj zahteven in vsebuje še več besedišča. Nov izziv in upam, da bo kaj 

pomagal, da se bo naše povprečje zvišalo. 
Prav tako bi se mi zdelo prav, da se NPZ nekje upošteva ali celo pretvori v oceno, saj bi ga 

učenci, ki se sedaj sploh niso potrudili, vzeli bolj resno. 
 Matematika.  

Nacionalni preizkus znanja iz matematike je bil sestavljen iz desetih nalog, kjer je bilo mogoče 

doseči 50 točk.  

K preizkusu je pristopilo 22 od triindvajsetih učencev, ki so v povprečju dosegli 31,39 točk kar 

predstavlja 62,78 %.  Državno povprečje v odstotkih  znaša 53,79%, kar znese 26,89 točk na 

učenca. Tako je šolsko povprečje za 8,99 % nad državnim povprečjem. 

 

Državnega povprečja ni doseglo sedem učencev. Predvsem so to učenci s specifičnimi težavami 

na področju matematike. Nad državnim povprečjem je tako 15 učencev. 

Enajstim  učencem je uspelo preseči povprečje šole. 



 

Veliko točk so po nepotrebnem izgubili ravno zaradi rutinskih postopkov, ki bi morali biti 

avtomatizirani. Težave se pojavljajo tudi v poznavanju matematičnih osnov, na prvi in drugi 

taksonomski stopnji.  Nekaj težav se kaže pri  nalogah s področja reševanja matematičnih 

problemov in problemov z življenjskimi situacijami. Ker gre pri reševanju teh nalog za doseganje 

ciljev višjih taksonomskih ravni, je imelo nekaj učencev težave pri reševanju podobnih nalog tudi 

že pri pouku matematike – predvsem zato, ker niso znali poiskati in uporabiti ustrezne strategije 

za uspešno rešitev naloge. 

Prikazan primanjkljaj v znanju pa še zdaleč ni tako kritičen, saj od državnega povprečja minimalno 

odstopa. Pri veliki večini pravilno rešenih nalog, so učenci naše šole krepko presegli znanje ostalih 

vrstnikov v državi. 

Pri vseh matematičnih učnih sklopih bomo poskusili rešiti čim več problemskih nalog z 

življenjskimi situacijami in učence navadili na samostojno iskanje pravilnih strategij reševanja 

nalog . 

 
 
14. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
V šolskem letu 2015/2016 je bilo evidentiranih 8 učencev 4. razreda, 1 učenka 5.razreda, učenec 

6.razreda in učenka 8.razreda. Vseh nadarjenih učencev na šoli je v šol. letu 2015/2016 je 32. 
 
Za vse nadarjene učence smo 7. marca organizirali druženje za nadarjene, ko so se nadarjeni naše 

OŠ lahko družili z nadarjenimi OŠ Kidričevo, OŠ Breg, OŠ Hajdina , OŠ Kuzma in OŠ Olge 

Meglič Ptuj. Družili so se v različnih delavnicah: plesna delavnica, programiranje, zgodovinska 

delavnica pred 100 leti, izdelovanje lasnih sponk, svet konj, gradnja bivališč, psihološki 

eksperimenti, francoska delavnica, gledališka delavnica. 
 
Poleg tega smo z nadarjenimi učenci 7., 8. in 9. razreda  konec oktobra obiskali Strassbourg in 

dneve znanosti v Europa parku v Nemčiji. 
 
V tem šolskem letu so učitelji učence spodbujali k udeležbi na tekmovanjih in raznih natečajih in 

k izdelavi raziskovalnih nalog. Učenci so dosegali zelo dobre rezultate.  
 
Nadarjene učence smo spodbujali tudi, da se udeležujejo taborov, ki jih organizirajo zunanje 

inštitucije, predvsem ZOTKS.  
 
Karmen Mandl, koordinatorka za delo z nadarjenimi 
 
Nadarjeni učenci so se udeleževali številnih  tekmovanj in izdelali raziskovalne naloge. 
 
 
 
14.  SPREMLJANJE DELA PEDEAGOŠKIH DELAVCEV 
 
Cilji spremljave so bili  
- spodbujanje ustvarjalnosti pedagoških delavcev 
- prenova vsebin in oblik dela 
- spremljanje pristopov in uporabo didaktičnega gradiva 
- uresničevanje diferenciacije in individualizacije 



 

 
Namen spremljave: 
- pravočasno odpraviti pomanjkljivosti 
- v pedagoško delo vpeljevati strategije Bralne pismenosti 
- pokazati zanimanje za učiteljevo delo 
 
 Kaj sem spremljala: 
- Vodenje dnevnikov in redovalnic 
- Dnevne priprave 
- Uporaba strategij Bralne pismenosti 
 
 Pri spremljavi  je  bila prisotna tudi svetovalka Zavoda  za šolstvo mag. Nada Nedeljko.  
V okviru spremljave dviga bralne pismenosti učence v pouk so učitelji v 4., 5. in 6. razredu pri 

predmetih SLJ in knjižnica, DRU ter SLJ in ŠPO izvedli hospitacijske nastope za sodelavce in 

učitelje drugih šol. Dve uri sta bili predstavljeni tudi na srečanju podravskih učiteljev 2. triletja 

kot primera dobre prakse. 
 

15.  FLEKSIBILNI PREDMETNIK  

Z uvajanjem fleksibilnega predmetnika se povečuje  avtonomija in strokovna odgovornost šole pri 

organizaciji dela, tj.  oblikovanju predmetnikov, urnikov, razporejanju dnevnega in tedenskega 

števila ur v okviru posameznega razreda. S tem so dane večje možnosti za  posodabljanje vzgojno-

izobraževalnega dela. V šolskem letu 2015/2016 smo fleksibilno izvajali pouk GUM, NTE in 

UMETNOSTI v 4. r.,  GUM, DRU in NIT v 5. r., pouk GEO in ZGO v 6. razredu, LVZ in TIT v 

7. in  8. razredu ter vse izbirne predmete. 

 

Fleksibilno smo izvajali tudi ure izbirnih predmetov. Enourne predmete smo izvajali v enem 

ocenjevalnem obdobju po dve šolski uri občasno pa strnjeno 3 ali 4 ure v modulih. 
S takšno organizacijo dela smo zelo zadovoljni, saj imamo večjo možnost vnašati v svoje delo 

aktivne oblike dela. Pri pouku NIT v 5. r. je bilo tako več možnosti za terensko delo, izvajanje 

poskusov v učilnici in praktičnega dela. Učenci so znanje pridobivali z izkušnjo, opazovanjem, 

primerjanjem. Ugotavljamo, da je tako znanje trajnejše. Pri ZGO in GEO pa je v 6. razredu šlo 

zgolj za zmanjšanje obremenitve učencev, in je pouk potekal na klasičen način. Prvo ocenjevalno 

obdobje smo izvajali geografijo, drugo pa zgodovino.  

 

16. PRIPRAVNIŠTVO IN  PEDAGOŠKA PRAKSA ZA ŠTUDENTE 

 
V tem šolskem letu  smo imeli   dve  študentki   na pedagoški praksi. (Lea Krajnc –razredni 

pouk, Anja Dolenc - slovenščina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
17. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Tudi v tem letu smo v okviru svojih možnosti namenjali pozornost izobraževanju učiteljev. 
Vendar je bilo zaradi krčenja sredstev za izobraževanje iz strani MŠŠ teh izobraževanj manj kot 

pretekla leta.  
 
Vsak strokovni delavec se je udeležil študijskih skupin za svoje področje, 70% strokovnih 

delavcev pa se je udeležilo tudi različnih seminarjev izven zavoda.  
 
 

18. MATERIALNE PRIDOBITVE 
 
Šola je opremljena po standardih in normativih za devetletno osnovno šolo.  Računalniška 

oprema,  manjši učni pripomočki, knjige za pionirsko in strokovno knjižnico,.  
19.  SODELOVANJE S STARŠI 

 
Redne govorilne ure  smo organizirali vsak predzadnji  ponedeljek v mesecu. Takrat so se lahko 

starši pogovorijo s vsakim učiteljem, ki poučuje  otroka. Lahko pa so se s posameznimi učitelji 

dogovorili za srečanje v dopoldanskem času ali v času     dopoldanskih govorilnih ur. 
 
Organizirali smo tudi razredne roditeljske sestanke, na nekaterih smo izvedli tudi predavanja za 

starše.  9. razredu smo starše seznanili z  nacionalnimi preizkusi, poklicnim usmerjanjem in vpisom 

v srednje šole.  

Predavanja za starše: 

Oktober – Njives Skamlič  -  

 

15. 6. 2016 – Predavanje PU Ptuj –  Zaščita  in obnašanje  otrok ob srečanju z neznanimi osebami. 

  
V oktobru smo organizirali kostanjev piknik,  
 
Ugotavljamo, da se starši premalo odzivajo  na naše skupne projekte in se ne udeležujejo 

predavanj, ki smo jih organizirali za njih. 
 
 
20.  MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
V letošnjem šolskem letu, nismo imeli načrtovanega obiska iz Makedonije, niti mi nismo 

organizirali takega potovanja zaradi prevelikih stroškov. Sodelovali pa smo  preko elektronske 

pošte in učenci, ki so med sabo navezali stike, so le te  na daljavo vzdrževali skozi vso šolsko leto. 
 
21. UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
V letošnjem šolskem letu smo spremljali uresničevanje  Razvojnega načrta,  in se trudili, da bi vsaj 

nekaj ciljev uresničili.  
 
Močna področja: 
Prostorski in materialni pogoji 
Komunikacija in medsebojni odnosi 



 

Fleksibilnost dela na šoli 
Sodelovanje z okoljem 
 
Šibka področja 
IKT – kompetenten učitelj 
Učenje učenja 
Sodelovanje s starši 
Vzgojno delovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

POROČILO ZA VRTEC 

 
 

 

1. ORGANIZACIJA 

 

V začetku šolskega leta smo imeli 4 oddelke, v katerih je bilo vključenih 77 otrok. Oddelki so 

bili oblikovani glede na starost otrok (1 oddelek 1. starostnega obdobja, kombinirani oddelek 2 – 

4 let, 1 oddelek 4 – 5 let in 1 oddelek 5 – 6let). Enega otroka so med letom izpisali predvsem 

zaradi zdravstvenega stanja, tako da je bilo vključenih 76 otrok. 

 

. Oddelki, v katere so bili  vključeni otroci 

ODDELEK STAROST OTROK ŠTEVILO OTROK 

1. jasli 1 – 3 let 13 

2. kombiniran oddelek 2 - 4 let 19 

3. vrtec 4 - 5 let 22 

4. vrtec 5 - 6 let 22 

 

 

. Strokovni kader v vrtcu 

Naziv delovnega mesta:  Ime in priimek strokovne delavke: 

 

Vzgojiteljica / oddelek 1-3 let: 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Bernarda Pernat 

Maja Kraner 

Vzgojiteljica / oddelek 2- 4 let 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Mateja Furman 

Darinka Kramer 

Vzgojiteljica / oddelek 4-5 let 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Jerica Perkovič 

Marjanca Vindiš 

Vzgojiteljica / oddelek 5-6 let  

Pomočnica vzgojiteljice: 

Monika Šešo 

Andreja Šprah 

Pomočnica vzgojiteljice (3. oseba, 

spremstvo otroku z odločbo – odpiranje 

vrtca): 

Suzana Hergan 

 

 

 

2. CILJI IN NALOGE 

 

Cilji in naloga nam je bilo zagotoviti kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v primernih 

oblikah, metodah in vsebinah, ki so ustrezale glede na razvoj in potrebe predšolskih otrok. O 

ciljih in nalogah smo se pogovarjali in jih usklajevali na rednih aktivih vzgojiteljic in pomočnic 



 

vzgojiteljic. Trudili smo se, da smo z usmerjenimi in spontanimi vsakodnevnimi dejavnostmi 

zadovoljevali otrokove potrebe na vseh področjih razvoja. 

 

3. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

V okviru celodnevne vzgoje smo izvajali vzgojne programe za posamezna starostna obdobja, 

preko katerih smo uresničevali zastavljene cilje. 

   

Projekti: 

 ZDRAV VRTEC  

Projekt je bil celoleten. Vodja je bila Bernarda Pernat 

- Sodelujemo z zobozdravstveno službo Ptuj, gospo Heleno Seidl, ki nas redno obiskuje skozi in 

otroke spodbuja k pravilni in redni higieni zob.  

- Skrb za zdravje, zdrava prehrana (kuhanje zeliščnega čaja z medom, medeni zajtrk,). 

- Tradicionalnega slovenskega zajtrka so se udeležile vse skupine, kjer so otroci poskusili domači 

kruh, maslo, med in jabolka.  

 

 MALI SONČEK 

V projektu so sodelovali vsi otroci, razen otroci iz skupine Spominčic. V okviru tega projekta 

izvajamo športne aktivnosti v telovadnici za vse otroke. Aktivnosti pripravi ena od vzgojiteljic, 

vzgojiteljice v oddelkih jih priredijo glede na starost otrok.  Izvedli smo plavalni tečaj za otroke 

stare od 5 – 6 let v mesecu decembru, katerega vodja je bila vzgojiteljica Monika Šešo.  

 

 PASAVČEK 

V projektu sta sodelovali 2 skupini (Jerica in Monika). V okviru tega projekta smo sodelovali na 

natečaju Cesta ni presta. 

 

 EKO VRTEC 

V tem projektu  so sodelovale vse skupine, celo leto. Projekt je vodila Monika Šešo. Otroci so 

prinašali zamaške in star papir ter pridno ločevali odpadke.  

- Ob dnevu Zemlje, 22. Aprila 2014, smo izpeljali čistilno akcijo okrog vrtca in šole. 

- Ob svetovnem dnevu športa, 31. 5. 2014, smo pripravili športne igre na igrišču. 

Številne »eko« aktivnosti so potekale po posameznih skupinah, kar je navedeno v evalvacijskem 

poročilu vsake skupine. 

 

 BRALNI NAHRBTNIK 

Vsaka skupina  ima svoj bralni nahrbtnik, v katerega so vzgojiteljice izbrale nekaj slikanic, ki  

jih občasno menjujejo. V nahrbtniku je priložen dnevnik, v katerega starši, skupaj z otroki, 

narišjo, zapisujejo svoje vtise, občutke o prebrani slikanici. S projektom so vzgojiteljice izjemno 

zadovoljne, saj je bil odziv otrok in staršev izjemen. Dejavnosti se izvajajo v okviru projekta 

Bralna pismenost. 

 

 

 

 UNESCO 

V Unesco projektih sodelujejo vse skupine, projekt je celoleten, vodja je Mateja Furman. 

Aktivnosti v okviru tega projekta so bile sledeče: 

- Oktobra smo nameravali izpeljati kostanjev piknik s starši z gibalno/športnimi igrami na 

zunanjem igrišču, vendar nam je bilo zaradi slabega vremena to onemogočeno  



 

- Meseca maja bomo zasadili zeliščni in zelenjavni vrt 

- Junija smo povabili v vrtec babice in dedke ter jim pripravili pravljično uro z gospo 

Liljano Klemenčič, knjižničarko s Ptujske knjižnice. 

 

V tednu otroka (5. 10.- 9. 10.)  smo izvedli jesenski kros, delavnice z naravnim materialom, 

lutkovno igrico, ki so jo pripravile pomočnice vzgojiteljic, obiskali so nas gasilci in izvedli smo 

dan domišljijskih iger z odpadnim materialom. 

V decembru smo pripravili delavnice s starši,kjer smo izdelovali izdelke za božični bazar. V 

mesecu januarju smo načrtovali izvedbo iger in športa na snegu, vendar nam je bilo to 

onemogočeno zaradi pomanjkanja snega. 

17. 12. Smo pripravili predstavo za otroke Čarobna skrinja. 

11. 2. 2016 nas je obiskala knjižničarka , gospa Liljana Klemenčič in pripravila bibliopedagoški 

uri za otroke.  

 

Skozi vse leto sodelujemo s šolsko svetovalno službo. Psihologinja je tedensko prisotna v 

skupinah, pomaga pri reševanju konfliktov in svetuje vzgojiteljicam. Po potrebi se dogovorimo o 

srečanju s starši, da se morebitne težave in primanjkljaji, ki so zaznani pri otroku, čimprej in 

strokovno rešujejo. 

 

Do sedaj smo v vrtcu kupili tri didaktične igre (čarovnice, 2 sestavljanki), dva športna 

pripomočka in komplet oblazinjenih obročev. Kupili smo nov pralni stroj in radio za skupino 

Marjetice. Ob prihodu »Dedka Mraza« v mesecu decembru smo nabavili didaktična sredstva po 

izboru vzgojiteljic za vsako igralnico v vrednosti 100 evrov. Otroci so prejeli individualna darila, 

ki smo jih pripravili na podlagi donacij. 

 

4. OBOGATITVENI PROGRAM 

V okviru obogatitvenih programov  so strokovne delavke izvedle naslednje dejavnosti: 

- Pevski zbor, vzgojiteljica Jerica Perkovič, ki je dejavnost izvajala enkrat tedensko. Otroci 

so s pevskim zborom sodelovali na decembrskih prireditvah v Parku mladosti v 

Kidričevem in na prireditvi, ki jo je organiziral Šolski sklad v Cirkovcah. 

- Nemščina, vzgojiteljica Vesna Simonič, dejavnost je izvajala enkrat tedensko.  

- Folklora, vzgojiteljica Monika Šešo, dejavnost  je izvajala enkrat tedensko. Udeležili so 

se revije otroških folklornih skupin v Rogaški Slatini meseca maja. 

 

5. DODATNE DEJAVNOSTI 

 

Dodatne dejavnosti  izvajajo zunanji sodelavci in so plačljive s strani staršev. Pomagali smo pri 

izvedbi smučarskega tečaja na Pohorju, plavalnega tečaja v termah Ptuj. Starejša skupina se je 

udeležila dvodnevnega tabora na Pohorju. 

 

 

Redno smo pošiljali likovne izdelke v revijo Cicido. Sodelovali smo na natečaju Nivea, podari 

srce (vse skupine), Unesco vrtički. 

V septembru smo sodelovali na prireditvi v Starošincah, Pozdrav polju, kjer so vzgojiteljice 

pripravile delavnice. Vse skupine so sodelovale v povorki otrok iz vrtca, skupina otrok iz 

najstarejše skupine še v povorki v Cirkovcah. Prav tako so otroci iz najstarejše skupine 

sodelovali na pustni povorki v Ptuju.  

 



 

6. SODELOVANJE S STARŠI 

 

S starši smo sodelovali na rednih roditeljskih sestankih, mesečnih pogovornih urah, srečanjih in 

delavnicah.  

Pripravili smo predavanje za starše 12. 10. in 24. 11. 2015. Psihologinja je pripravila delavnice 

za starše 15. 2. in od 13-ih prijavljenih staršev se jih je delavnic udeležilo 5. V marcu smo 

pripravili prireditev za starše, v mesecu juniju pa srečanje z babicami in dedki. 

Starše redno obveščamo z obvestili na oglasni deski za starše, preko spletne strani, ustno in s 

pisnimi obvestili ter sporočili preko e-naslovov. 

 

7. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

- Redno sodelujemo z OŠ Cirkovce, predvsem s prvo triado (obisk knjižnice, ogled 

predstav, skrb za urejeno okolico šole in vrtca,eko tabor, plavalni tečaj) in svetovalno 

službo  

- Redno objavljamo prispevke na spletni portala občine Kidričevo  

- Redno objavljamo prispevke v občinsko glasilo Ravno polje 

- Sodelujemo z Zobozdravstvenim domom Cirkovce 

- Sodelujemo z društvom upokojencev Cirkovce (predstavitev poklicev v posameznih 

skupinah, obisk čebelarja, obisk lokalnih pridelovalcev) 

- S folkloro in pevskim zborom sodelujemo na občinskih prireditvah, otvoritvah in 

kulturnih prireditvah. 

- Sodelujemo z Gasilskim društvom Cirkovce in Jablane (požarna varnost meseca oktobra, 

predstavitev poklica gasilec, prevoz otrok z gasilskim avtomobilom iz izleta) 

- Sodelujemo s konjeniškim društvom v Starošincah. 

- Sodelujemo z Zobozdravstvenim domom Ptuj, gospo Heleno Seidl Stefanovič, ki redno 

obišče otroke v vrtcu in jih navaja na pravilno ščetkanje zob in na skrb za higieno zob. 

- Sodelujemo s potujočo knjižnico Ptuj in knjižničarko, ki je izvedla bibliotekarsko uro za 

vse otroke. 

 

8. IZOBRAŽEVANJE 

 

Strokovne delavke so se  udeleževale študijskih skupin.  

 

 

9. MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 

 

Tudi v tem šolskem letu smo nudili mentorstvo dijakinji Jani Drevenšek in Nastji Dolenc ter 

študentkama Nadji Turnšek in Mojci Hergan..  

 

 

Cirkovce, avgust 2016  Pripravila Mateja Lampret,  pom. ravnateljice 

 

 

Ravnateljica Ivanka Korez 


