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I. POUK 
 
 

1 REALIZACIJA UR REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA 
 
Tabela 1 – Realizacija ur 
 

Razred Realizacija pouka v % Realizacija pouka z dop. in dod. poukom v % 

1. razred 97,69 97,75 

2. razred 97,38 97,42 

3. razred 97,39 97,73 

4. razred 98,75 98,68 

5. razred 98,78 98,49 

6. razred 97,57 97,15 

7. razred 99,69 99,11 

8. razred 98,49 98,25 

9. razred 103,79 103,16 

Skupaj 99,51 98,64 

 
Redni, dopolnilni in dodatni pouk je sicer potekal dosledno po urniku, prav tako jer bila 
nemotenost pouka zagotovljena z ustreznim nadomeščanjem. Zaradi neugodne 
epidemiološke situacije pa je Vlada Republike Slovenije odredila izredne razmere, zato je od 
ponedeljka, 19. 10. 2020, do petka, 23. 10. 2020, pouk za učence od 1. do 5. razreda potekal 
neposredno v šoli, za učence od 6. do 9. razreda pa se je izvajal na daljavo.  
 
Ponovno smo vzpostavili pogoje za učenje na daljavo, in sicer smo dokončno še dodelali 
digitalno platformo, za učence prilagodili urnik izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na 
daljavo in pridobili vse protokole za učence, da so se po urniku lahko udeleževali video 
konferenc, preko katerih smo izvajali neposredno delo z učenci. 
 
Po oktobrskih počitnicah, ki so bile s sklepom ministrice o šolskem koledarju podaljšane v 
prvi teden novembra, je bilo za vse učence od 9. 11. 2020 dalje odrejeno izobraževanje na 
daljavo. Zato smo v nadaljevanju prilagodili izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in izvajali 
obvezni in razširjeni program, nismo pa izvajali dnevov dejavnosti v obliki ekskurzij, plavalnih 
tečajev in kolesarskega izpita. 
 
Ponovno se je z Odlokom Vlade RS pričelo izvajati vzgojno-izobraževalno delo neposredno v 
šoli od ponedeljka, 15. 2. 2021, in sicer za vse učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda.  
Vzgojno-izobraževalno delo se je za učenke in učence 1., 2. in 3. razreda izvajalo v 
homogenih oddelkih oz. t.i. mehurčkih, prav tako je vzgojno-izobraževalno delo v prostorih 
šole potekalo za vse učenke in učence od 4. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih 
oz. mehurčkih. Pri vsem tem je bilo potrebno upoštevati vse higienske ukrepe za 
preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. 
 
Ukrepi so se v času izrednih razmer glede na epidemiološko situacijo stalno spreminjali, 
formalno pa so se izredne končale 15. 6. 2021. Ministrica je zaradi vseh motenj, ki jih je je 
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izredno stane prineslo, s sklepom spremenila tudi trajanje ocenjevalnih obdobij, zato je za 
šolsko leto 202/2021 odredila eno ocenjevalno obdobje, ki je trajalo celo šolsko leto. 
Kljub vsem omejitvam in zelo veliki zahtevnosti z vidika organizacije pouka, pred katero so 
nas ponovno postavile izredne razmere, smo v večji meri uspeli realizirati dejavnosti iz 
rednega pouka, tiste dejavnosti, ki pa jih nismo realizirali, smo prenesli v naslednje šolsko 
leto. To so posamezni dnevi dejavnosti, katerih izvedbo smo načrtovali v okviru šole v 
narava, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Realizacija rednega pouka je v povprečju 
98,65 odstotna, v 9. razredu pa zaradi razrednikovih ur presega 100%. 
 
 

2 DOPOLNILNI POUK 
 
Tabela 2 – Statistični pregled dopolnilni pouk 
 
Tabela 2.1 – Dopolnilni pouk od 1. do 5. razreda 
 

Dopolnilni pouk od 1. do 5. razreda 

Razred Predmet Št. vseh učencev Št. vključenih učencev Delež vključenih v % 

1. 
SLJ 158 42 26,58 

MAT 158 42 26,58 

2. 
SLJ 124 31 25,00 

MAT 124 31 25,00 

3. 
SLJ 161 58 36,02 

MAT 161 58 36,02 

4. 
SLJ 129 65 50,39 

MAT 129 65 50,39 

5. 
SLJ 133 68 51,13 

MAT 133 68 51,13 

 
Učenci od 1. do 5. razreda so obiskovali dopolnilni pouk pri matematiki in slovenščini. 
Največji delež vključenih učencev je bil v 5. razredu, najmanjši pa v 2. razredu. Učenci so v 
večji meri redno obiskovali dopolnilni pouk, v času izrednih razmer pa smo ga izvajali v obliki 
tutorstva 
 
Tabela 2.2 – Dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda 
 

Dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda 

Razred Predmet Št. vseh učencev Št. vključenih učencev Delež vključenih v % 

6. 

SLJ 106 11 10,38 

MAT 106 17 16,04 

TJA 106 10 9,43 

7. 
SLJ 121 9 7,44 

MAT 121 23 19,01 



Realizacija LDN – 2020/2021 

 5 

TJA 121 16 13,22 

8. 

SLJ 94 10 10,64 

MAT 94 19 20,21 

TJA 94 10 10,64 

9. 

SLJ 96 16 16,67 

MAT 96 13 13,54 

TJA 96 14 14,58 

 
Učenci od 6. do 9. razreda so obiskovali dopolnilni pouk pri matematiki, slovenščini in tujem 
jeziku. Največji delež učencev je obiskoval dopolnilni pouk v 8. razredu pri matematiki, 
najmanjši pa v 7. razredu pri slovenščini. Obiskovanje dopolnilnega pouka je v posameznih 
primerih bilo neredno, sicer so učenci redno obiskovali pouk. V času izrednih razmer smo 
izvajanje dopolnilnega pouka kombinirali s tutorstvom učencev in s prilagojenim izvajanjem 
pouka oz. s povečano individualizacijo in diferenciacijo pri rednem pouku. 
 
Ugotavljamo, da posamezni učenci ne obiskujejo dopolnilni pouk čeprav bi ga zaradi učnih 
težav morali, starši pa si zanje želijo individualno in skupinsko pomoč. Ker je dopolnilni pouk 
institucionalizirana oblika pomoči, bomo starše v novem šolskem letu ponovno s tem 
seznanili in jih obenem napotili na to, da njihovi otroci najprej izkoristijo to obliko pomoči. 
 
 

3 DODATNI POUK 
 
Tabela 3 – Statistični pregled dodatni pouk 
 
Tabela 3.1 – Dodatni pouk od 1. do 5. razreda 
 

Dodatni pouk od 1. do 5. razreda 

Razred Predmet Št. vseh učencev Št. vključenih učencev Delež vključenih v % 

1. 
SLJ 158 62 39,24 

MAT 158 62 39,24 

2. 
SLJ 124 41 33,06 

MAT 124 41 33,06 

3. 
SLJ 161 55 34,16 

MAT 161 55 34,16 

4. 
SLJ 129 75 58,14 

MAT 129 75 58,14 

5. 
SLJ 133 71 53,38 

MAT 133 71 53,38 

 
Dodatni pouk smo za učence od 1. do 5. razreda izvajali pri slovenščini in matematiki. Do 
uvedbe izrednih razmer smo realizirali veliko število ur dodatnega pouka, v času izrednih 
razmer pa smo dodatni pouk izvajali v obliki dodatnih nalog, tutorskega dela in problemsko 
naravnanega pouka. 
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Tabela 3.2 – Dodatni pouk od 6. do 9. razreda 
 

Dodatni pouk od 6. do 9. razreda 

Razred Predmet Št. vseh učencev Št. vključenih učencev Delež vključenih v % 

6. 
SLJ 106 15 14,15 

MAT 106 5 4,72 

7. 
SLJ 121 10 8,26 

MAT 121 11 9,09 

8. 

SLJ 94 4 4,26 

MAT 94 7 7,45 

TJA 94 15 15,96 

FIZ 94 16 17,02 

ZGO 94 8 8,51 

KEM 94 15 15,96 

9. 

SLJ 96 9 9,38 

MAT 96 6 6,25 

TJA 96 13 13,54 

FIZ 96 13 13,54 

KEM 96 11 11,46 

ZGO 96 4 4,17 

 
Učenci od 6. do 9. razreda so bili vključeni v dodatni pouk pri več predmetih in sicer pri 
slovenščini, matematiki, angleščini, fiziki, kemiji, zgodovini in kemiji. Do uvedbe izrednih 
razmer smo realizirali veliko število ur dodatnega pouka, v času izrednih razmer pa smo 
dodatni pouk izvajali v obliki dodatnih nalog in problemsko naravnanega pouka. Učenci so se 
v okviru dodatnega pouka pripravljali na tekmovanja, po uvedbi izrednih razmer pa smo ga 
izvajali s ciljem utrjevanja in poglabljanja doseženega znanja. Z učenci smo izvajali pouk v 
obliki dodatnih nalog, ki so jih učenci reševali in oddajali v pregled. 
 
 

4 ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE 
 
Tuji jezik angleščino smo izvajali za učence 1. razreda kot neobvezni izbirni predmet, za 
učence ostalih razredov pa v skladu s predmetnikom za osnovne šole.  
 
 

5 PODALJŠANO BIVANJE 
 
V šolskem letu 2020/2021 je delovalo štiriindvajset skupin podaljšanega bivanja. V 
podaljšano bivanje so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Dvajset skupin se je 
razlikovalo glede na število vključenih učencev in čas izvajanja. 
 
Od 9. 2. 2021 pa do konca šolskega leta je podaljšano bivanje zaradi izrednih ukrepov in s 
tem v zvezi s prilagoditvijo vzgojno-izobraževalnega dela, potekalo v t.i. »mehurčkih«. To so 



Realizacija LDN – 2020/2021 

 7 

bile organizacijske skupine za izvedbo podaljšanega bivanja z manjšim številom učencem in z 
učenci iz matičnih razredov. S tem smo omogočili, da se učenci čim manj mešajo med seboj 
in s tem tudi bolj učinkovito obvladovanje epidemiološke situacije v šoli. 
 
Izvedbene skupine so bile: 
- 14 skupin v matični šoli, 
- 3 skupine v PŠ Dobrnič, 
- 4 skupine v PŠ Dolenja Nemška vas  
- 2 skupini v  PŠ Šentlovrenc. 
 
Vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih podaljšanega bivanja je časovno potekalo od 11.55 
do 16.05. 
 
 

6 JUTRANJE VARSTVO 
 
Za vse učence 1. razreda smo izvajali jutranje varstvo. V matični šoli je potekalo v treh 
skupinah, v podružničnih šolah Dobrnič, Dolenja Nemška vas in Šentlovrenc pa v eni skupini.  
 
 

7 REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI 
 
Naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi so potekali v skladu z Letnim delovnim 
načrtom do ponovne uvedbe izrednih ukrepov. Cilji posameznih dni so bili interdisciplinarno 
zastavljeni. Izvedbo za del dnevov dejavnosti smo v skladu z Letnim delovnim načrtom 
pripravili v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti ter v Hotelu Cerkno, kar pa nam zaradi 
izrednih razmer in epidemiološke situacije ni v celoti uspelo. Zato smo del dnevov dejavnosti 
izvedli tudi na daljavo oz. v obliki video ogledov, del pa smo jih realizirali v spomladanskem 
času, ko so bile izredne razmere preklicane. Kljub vsemu so učitelji in učenci dneve 
dejavnosti ocenili zelo pozitivno, saj z načinom in organizacijo dela razvijajo vseživljenjsko in 
izkušenjsko učenje. 
 
Za učence 3. razreda zaradi epidemije koronavirusa in izrednih ukrepov nismo uspeli izvesti 
20-urnega plavalnega  tečaja v CŠOD Burja, prav tako tudi nismo izvedli preverjanja stanja 
plavanja učencev 3. razreda. Zato bomo to dejavnost načrtovali v Letnem delovnem načrtu 
za šolsko leto 2021/2022. Smo pa uspeli izvesti tečaj plavanja za učence 4. razreda, ki ga v 
preteklem šolskem letu nismo mogli izvesti. 
 
Odpovedati smo morali izvedbo šole v naravi za učence 7. razreda, načrtovali smo jo v 
domovih Centra za šolske in obšolske dejavnosti Soča in Bohinj, prav tako smo morali 
odpovedati tudi šolo v naravi za učence 5. razreda, ki smo jo načrtovali v Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti Murska Sobota. 
 
Tabela 4: Preizkus plavanja 
 
Za učence 3. razreda zaradi uvedbe izrednih ukrepov nismo mogli izpeljati tečaja plavanja. 
Izpeljali ga bomo v naslednjem šolskem letu. 
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Tabela 4.1: Znanje plavanja učencev 4. razreda 
 

Opis plavalnih veščin Začetno stanje Končno stanje 

Neprilagojen 2 1 

Bronasti konjiček 8 4 

Srebrni konjiček 40 2 

Zlati konjiček 27 3 

Delfinček 14           31 

Bronasti delfinček 24 66 

Srebrni delfinček 0 8 

Zlati delfinček 0 0 

Bronasti morski pes 0 0 

Srebrni morski pes 0 0 

Zlati morski pes 0 0 

SKUPAJ               115           115 

Legenda: 

 Neprilagojen - ne drsi 

 Bronasti konjiček - drsi 5 sekund 

 Srebrni konjiček - plava 8 metrov brez dotika tal 

 Zlati konjiček - plava 25 metrov brez dotika tal 

 Delfinček - skok na noge, plava 35 metrov 

 Bronasti delfinček - skok na noge, plava 50 metrov, mrtvak 

 Srebrni delfinček - skok na noge, plava 10 minut brez vmesnih počitkov in postankov; 
plava 50 metrov v eni od plavalnih tehnik brez večjih napak; preplava 15 metrov 
oblečen v majico 

 Zlati delfinček - plava 150 metrov mešano (P-H-K) brez večjih napak 
Za učence 5. razreda zaradi uvedbe izrednih ukrepov nismo mogli izpeljati preverjanje znanja 
plavanja. 
 
 
II. REZULTATI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
 

1 UČNI USPEH 
 
V šolskem letu 2020/2021 je bilo ob začetku šolskega leta 1122 učencev, prav tako tudi ob 
koncu. Učni uspeh in prehodnost po razredih v šolskem letu 2020/2021 sta razvidna iz 
podatkov v spodnji tabeli. 
 
Tabela 5 - Učni uspeh 
 
Tabela 5.1 - Učni uspeh od 1. do 9. razreda 

  
Napreduje % uspešnih 

Razred Št. učencev Konec pouka Po izpitih Konec pouka Po izpitih 

1. A 25 25 
 

100,00 
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1. B 26 25 96,15 

1. C 25 24 96,00 

1. D 25 23 92,00 

1. K 26 26 100,00 

1. L 21 21 100,00 

1. M 10 10 100,00 

1. RAZRED 158 154 
 

97,47 
 

2. A 21 21 

 

100,00 

 

2. B 21 21 100,00 

2. C 21 20 95,24 

2. D 22 22 100,00 

2. K 21 21 100,00 

2. L 11 11 100,00 

2. M 7 7 100,00 

2. RAZRED 124 123 
 

99,19 
 

3. A 24 23 

 

95,83 

 

3. B 25 23 92,00 

3. C 25 24 96,00 

3. D 23 23 100,00 

3. E 21 20 95,24 

3. K 27 27 100,00 

3. L 7 7 100,00 

3. M 9 9 100,00 

3. RAZRED 161 156 
 

96,89 
 

4. A 24 24 

 

100,00 

 

4. B 25 23 92,00 

4. C 24 24 100,00 

4. D 21 20 95,24 

4. K 15 15 100,00 

4. L 12 12 100,00 

4. M 8 8 100,00 

4. RAZRED 129 126 
 

97,67 
 

5. A 23 22 
 

95,65 
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5. B 21 21 100,00 

5. C 23 21 91,30 

5. D 28 25 89,29 

5. K 17 17 100,00 

5. L 9 9 100,00 

5. M 12 12 100,00 

5. RAZRED 133 127 
 

95,49 
 

6. A 26 24 

 

92,31 

 

6. B 27 25 92,59 

6. C 27 25 92,59 

6. D 26 23 88,46 

6. RAZRED 106 97 
 

91,51 
 

7. A 24 23 23 95,83 95,83 

7. B 24 22 23 91,67 95,83 

7. C 24 24 24 100,00 100,00 

7. D 25 23 23 92,00 92,00 

7. E 24 24 24 100,00 100,00 

7. RAZRED 121 116 117 95,87 96,69 

8. A 24 24 24 100,00 100,00 

8. B 24 24 24 100,00 100,00 

8. C 24 24 24 100,00 100,00 

8. D 22 22 22 100,00 100,00 

8. RAZRED 94 94 94 100,00 100,00 

9. A 24 24 24 100,00 100,00 

9. B 25 25 25 100,00 100,00 

9. C 23 23 23 100,00 100,00 

9. D 24 24 24 100,00 100,00 

9. RAZRED 96 96 96 100,00 100,00 

SKUPAJ    1. - 9. R. 1122 1089 1090 97,06 97,15 

 
 

2 POPRAVNI IZPITI 
 
V šolskem letu 2020/2021 sta imela 2 učenca popravne oziroma predmetne izpite. En 
učenec je opravil izpite že v prvem roku, eden učenec pa izpitov  ni opravil. 
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Tabela 6 – Popravni in predmetni (*) izpiti 
 

Popravni/predmetni (*) izpiti 

Razred Št. uč. Predmet Opomba 

7. r. 
1 

MAT*, TJA*, GUM*, ZGO*, 
TIT*, DKE*, VEO* 

ni opravljeno v 1. roku 

1 MAT opravljeno v 1. roku 

SKUPAJ 2 8 izpitov SKUPAJ OPRAVILI 1 

 
 

3 DELO Z UČENCI ROMI  
 
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli 56 romskih učencev. Na matični šoli je bilo 52 romskih 
učencev, na Podružnični šoli Dobrnič pa 4 romski učenci. Romski učenci so prejemali 
dodatno strokovno pomoč za Rome. 
 
Kot cilj dela z romskimi učenci smo si v tem šolskem letu zastavili spodbujati udeležbo na 
dnevih dejavnosti ter spodbujati učno uspešnost. 
 
a) Evalvacija udeležbe romskih učencev na dnevih dejavnosti 
V sklopu spodbujanja romskih učencev na dnevih dejavnosti (predvsem pri tistih, ki so bili 
izvedeni v času šolanja na daljavo) smo sodelovali s strokovnimi delavkami iz 
Večnamenskega centra Vejar in iz dnevnega centra Kher Šu Beši. 
 
b) Spremljanje prisotnosti romskih učencev pri pouku in ukrepi ob neupravičenem 
izostajanju 
Mesečno smo o prisotnosti romskih učencev pri pouku obveščali Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela Krajina, enota Trebnje. Za nekaj romskih učencev smo bili s Centrom v 
stalnem kontaktu o njihovi prisotnosti pri pouku. Nekaj težav je bilo tudi pri nekaterih 
učencih pri privajanju na pouk ob začetku šolskega leta. Z njimi smo začeli s postopnim 
uvajanjem prisostvovanja pri pouku.  
 
CSD Trebnje smo redno obveščali, kdo od učencev ima 30 ali več neopravičenih izostankov. 
Za 2 romski učenki smo izdali obvestilo pred prijavo na Inšpektorat zaradi 50 ali več 
neopravičenih izostankov. Starše 2 romskih učencev pa smo prijavili na Inšpektorat 
Republike Slovenije za šolstvo in šport zaradi neopravičenega izostajanja od pouka in drugih 
dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. 
 
c) Dejavnosti za romske učence 
V sodelovanju z romskimi pomočnicami in Zdravstvenim domom Trebnje smo izvedli 
naslednje delavnice za učence: 

- preventivna zdravstvena delavnica; 

- izdelovanje novoletnih voščilnic; 

- solidarnost učencev. 

 Projekt Skupaj za znanje 
V sodelovanju s CŠOD-jem smo oblikovali individualizirane programe dela za 8 romskih 
učencev. Na sestankih ob koncu šolskega leta, ko smo evalvirali dosežene uspehe, sta bili 
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prvošolki predlagani kot primer dobre prakse zaradi izrazitega učnega napredka. K njuni 
uspešnosti je pripomoglo redno obiskovanje delavnic, individualno delo in spodbuda s strani 
staršev. 
 
d) Delo z romskimi starši 

 Delavnica varnost v prometu in na šolskem avtobusu (v sodelovanju s CSD-jem) 

 Delavnica Postal bom prvošolec (v sodelovanju s CSD-jem in Zdravstvenim domom 
Trebnje) 

 Spodbujanje romskih staršev k udeležbi na govorilnih urah. Starši se rednih govorilnih 
ur niso udeležili. Preko romskih pomočnic pa smo izboljšali obisk na izrednih 
sestankih 
 

e) Mentorstvo romski pomočnici in javnim delavkam 
Obema romskima pomočnicama, ki sta zaposleni v okviru javnih del Zavoda RS za 
zaposlovanje, smo na delovnem mestu omogočali mentoriranje, usmerjanje in pomoč pri 
delu z romskimi učenci. 
 
Prav tako smo koordinirali delo romske pomočnice, ki je zaposlena v okviru projekta v 
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, da je v svoje delo z romskimi učenci in njihovimi starši 
aktivno vključevala tudi ostale romske pomočnice in strokovne delavce šole. 
 
f) Projekti in sodelovanje z lokalnim okoljem v okviru dela z romskimi učenci 

 Multidisciplinaren aktiv za integracijo pripadnikov romske skupnosti v Občini Trebnje 

 Občina Trebnje – romski pomočnici zaposleni preko javnih del 

 Center šolskih in obšolskih dejavnosti – romska pomočnica in projekt Skupaj za 
znanje 

 Center za socialno delo, dnevni center Kher šu Beši – izmenjava informacij o domačih 
nalogah 

 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – izmenjava informacij o učencih, ki so 
zaključili osnovnošolsko obveznost 
 

g) Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za romske učence 
Založbi Rokus Klett in Tangram nam bosta podarili delovne zvezke za romske učence od 4. do 
7. razreda za šolsko leto 2021/2022. 

 
h) Napredovanje romskih učencev 
Tudi šolsko leto 2020/2021 je bilo posebno in za romske učence še dodatno zahtevnejše, saj 
je šolanje na daljavo zaradi virusa COVID – 19 prineslo veliko prilagajanja, kar je opazno tudi 
pri njihovem učnem uspehu. V tem šolskem letu v višji razred napreduje 29 romskih 
učencev, ponavlja pa kar 27 romskih učencev. V naslednjem šolskem letu bo potrebno 
posebno pozornost nameniti romskim učencem na predmetni stopnji, saj v letošnjem 
šolskem letu nihče od njih ni napredoval. Osnovnošolsko obveznost so v šolskem letu 
2020/2021 zaključile 4 romske učenke in 1 romski učenec.  
 
V času šolanja na daljavo smo imeli precej težav z odzivnostjo tako učencev kot tudi staršev. 
Glede na to, da v romskem naselju nimajo ustrezne opreme (modem, računalnik, ipd.) za 
nemoteno šolanje na daljavo, smo v dogovoru s CSD Trebnje natisnili vse delovne liste, ki so 
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jih prostovoljci razdelili učencem. Poleg tega smo vzpostavili spletno učilnico, kamor so 
učitelji vseh razredov dodatno vnašali učno snov, da so lahko romski učenci delali skupaj s 
strokovnimi delavkami (na delavnicah ali na daljavo). Po prihodu v šolo smo opazili, da je le 
nekaj učencev opravljalo naloge, ki so jim jih zadali učitelji, večina učencev pa jih ni opravila. 
 
 

4 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
 
To obliko pomoči nudimo učencem, ki imajo ob rednem in dopolnilnem pouku še vedno 
težave na posameznih področjih učenja ter učencem s socialno-čustvenimi težavami. Skupno 
je bilo za OŠ Trebnje v šolskem letu 2020/2021 sistemiziranih 24,5 ur ISP, in sicer: 

- 19 ur matična šola, 
- 2,5 uri PŠ Dolenja Nemška vas, 
- 1,5 ure PŠ Dobrnič, 
- 1,5 ure PŠ Šentlovrenc. 

 
V začetku šolskega leta 2020/2021 je bilo v individualno in skupinsko pomoč, vključno s 
podružničnimi šolami, vključenih skupaj 63 učencev. Med šolskim letom je 5 učencev, ki so 
bili vključeni v ISP, dobilo odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tekom šolskega leta smo še nekaj učencev 
vključili v ISP, saj so učitelji menili, da glede na slabše učne rezultate potrebujejo dodatno 
razlago in usmerjanje pri šolskem delu, nekatere učence pa smo izključili, saj omenjene 
pomoči niso več potrebovali.  
Ob zaključku šolskega leta je bilo v ISP vključenih 71 učencev: 

- 53 učencev na matični šoli, 
- 8 učencev na PŠ Dolenja Nemška vas, 
- 7 učencev na PŠ Dobrnič, 
- 4  učencev na PŠ Šentlovrenc. 

Glede na število vseh učencev na Osnovni šoli predstavljajo učenci, vključeni v ISP, 6,3 % 
populacije.  
 
Na matični šoli so individualno in skupinsko pomoč izvajali različni strokovni delavci: 
pedagoginja, inkluzivna pedagoginja, vzgojiteljice, učiteljice razrednega pouka, predmetni 
učitelji slovenščine, predmetna učiteljica matematike in tehnike, predmetna učiteljica kemije 
in tehnike, predmetna učiteljica športa ter predmetni učiteljici gospodinjstva in biologije. Na 
podružničnih šolah so pomoč izvajali učitelji razrednega pouka. 
 
 

5 DELO Z UČENCI, KI POTREBUJEJO PRILAGOJENO IZVAJANJE OSNOVNOŠOLSKEGA 
PROGRAMA IN DODATNO STROKOVNO POMOČ 

 
V začetku šolskega leta je bilo v Osnovno šolo Trebnje vključenih 73 otrok s posebnimi 
potrebami. Med šolskim letom je 11 učencev dobilo odločbo o usmeritvi v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Trenutno je v postopku usmerjanja 13 učencev (nove zahteve, preverjanja ustreznosti 
usmeritve oz. spremembe odločbe). 
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Ob zaključku šolskega leta je torej skupno 84 učencev s posebnimi potrebami, ki prejemajo 
dodatno strokovno pomoč. Od teh je 13 učencev zaključilo osnovnošolsko izobraževanje. En 
učenec z odločbo se s 1. 9. 2021 prešola na OŠPP Mirna. Glede na število vseh učencev na 
Osnovni šoli Trebnje predstavljajo učenci s posebnimi potrebami 7,5 % populacije.   
 
Za vsakega učenca je bila imenovana strokovna skupina, v kateri so sodelovali razrednik 
učenca,  izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalna delavka, starši in učenec. Strokovna 
skupina je za učenca pripravila individualiziran program. Člani strokovne skupine in starši 
učenca s posebnimi potrebami, ki sodelujejo pri delu strokovne skupine, so se ob začetku ter 
ob koncu šolskega leta sestali na sestanku za spremljanje izvajanja individualiziranega 
programa za posameznega otroka. Pri nekaterih primerih so se sestali tudi večkrat glede na 
potrebe posameznega učenca. Zaradi izrednih razmer smo sestanke strokovnih skupin v 
mesecu januarju oz. februarju izpeljali samo pri določenih učencih, kjer se je izkazala 
potreba po tem. Tudi v času šolanja na daljavo so bili člani strokovne skupine ves čas v 
tesnem stiku s starši otrok s posebnimi potrebami. Namen sestankov strokovnih skupin je, 
da se opredelijo učenčeva močna in šibka področja ter določijo prilagoditve v vzgojno-
izobraževalnem procesu, ki učencu omogočajo kvalitetnejše in lažje spremljanje pouka ter 
doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev so izvajali naslednji strokovni 
delavci: 
 
Tabela 8 – Pregled izvedbe pomoči učencem 
 

Izvajalci Tedensko število ur 

specialni pedagog 103 

socialni pedagog 23 

pedagog 16 

inkluzivni pedagog 5 

psiholog 6 

logoped 7 

SKUPAJ  UR DSP 160 

SKUPAJ  UR DSP - UP 60 

SKUPAJ UR DSP - SS 81 
SKUPAJ DSP, DSP - UP, DSP - SS* 160 + 60 + 81 = 301 

 
* Opombe: 
DSP - dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
DSP - UP – dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč 
DSP - SS – svetovalna storitev 
 
Pri izvajanju ur dodatne strokovne pomoči smo sodelovali z ZGNL Ljubljana (pomoč 
logopeda) in CIRIUS Kamnik (pomoč specialnega pedagoga). 
 
Dodatno strokovno pomoč za premagovanje učnih težav je izvajalo skupaj 32 razrednih 
učiteljev, predmetnih učiteljev matematike, slovenščine, angleščine, fizike in kemije. DSP kot 
učna pomoč se je izvajala v obsegu 60 ur tedensko.  
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Svetovalno storitev so izvajali vsi učitelji in drugi strokovni delavci, ki so prihajali v stik s 
posameznim učencem z DSP. Posamezne izvedene ure so v e-dnevnikih redno beležile 
specialne pedagoginje, socialna pedagoginja, psihologinja in pedagoginje. Svetovalna 
storitev se je izvajala v obsegu 81 ur tedensko.  
 
 

6 DELO Z NADARJENIMI UČENCI  
 
Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s Konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v osnovni šoli, ki obsega tri stopnje. V jeseni smo staršem evidentiranih nadarjenih 
učencev 4. razreda poslali soglasja za postopek identifikacije nadarjenih učencev. Zaradi 
izrednih razmer v zvezi s koronavirusom smo pouk nadaljevali na daljavo, zato se je 
identifikacija potencialno nadarjenih učencev zamaknila v spomladanski čas. Ob vrnitvi v 
šolske klopi so učitelji izpolnili ocenjevalne lestvice za nadarjene učence. Učenci so bili v tem 
času testirani tudi s testom ustvarjalnosti in testom splošne inteligentnosti. Seznanjanje 
učencev in njihovih staršev z rezultati bo potekalo jeseni, v naslednjem šolskem letu. Konec 
šolskega leta so razredničarke 3. razreda sestavile seznam učencev, za katere menijo, da bi 
na določenem področju lahko bili nadarjeni. Učitelji višjih razredov so glede na dosežke 
lahko predlagali tudi učence višjih razredov za postopek identifikacije. 
 
Nadarjeni učenci od 4. do 9. razreda so bili vključeni v dodatni pouk in dejavnosti ob pouku. 
Učitelji so učence vzpodbujali na področjih, kjer so izkazali nadarjenost.  
 
 

7 KARIERNA ORIENTACIJA  
 
V okviru programa karierne orientacije so bile letos izvedene naslednje dejavnosti: 
a) za starše: 

- roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda 
- individualni razgovori s starši in učenci o pravilnosti izbire srednje šole – osnova so 

rezultati vprašalnika o poklicni poti (eVPP), vprašalnika Kam in kako 
 
b) za učence: 

- ure poklicnega informiranja (seznanjanje s šolami, zahtevami, vpisnimi pogoji, 
štipendijami, poklici, informativnim gradivom, uporabnimi internetnimi stranmi …) 

- individualni razgovori z učenci in starši 
- informativni dan 
- skrb za oglasno desko 
- skrb za spletno učilnico 
- obveščanje učencev in staršev o vseh aktualnih informacijah preko elektronske pošte 
- usmerjanje učencev, da sami poiščejo informacije 
- delo z internetom – kje najdejo vse informacije v zvezi z vpisom 
- seznanitev s spletno stranjo Mojaizbira.si 
- izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti (eVPP) 
- delo z računalniškim programom Kam in Kako, ki je namenjen raziskovanju lastnih 

interesov in veščin za odkrivanje ustreznih poklicev 
- novosti na področju štipendij 
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Tabela 9 - Vpis v srednješolske izobraževalne programe (v odstotkih) 
 

 
 

8 BRALNE ZMOŽNOSTI IN BRALNO RAZUMEVANJE UČENCEV 
 
Ocenjevanje bralnih zmožnosti in dejavnosti za spodbujanje bralnih zmožnosti – 1. razred 
Ob začetku šolskega leta smo z OSBZ ocenili učence na matični šoli in vseh podružničnih 
šolah. Testiranje so izvedle razredničarke in druge strokovne delavke. Zaradi izrednih razmer 
in šolanja na daljavo testiranje ni bilo izvedeno v celoti, prav tako ni bilo izvedeno testiranje 
ob koncu šolskega leta. 
 
Presejalni narek MBP (B. Šali) – 3. razred 
V 3. razredu so v mesecu marcu razredničarke z učenci izvedle presejalni narek za 
prepoznavanje otrok, ki imajo težave pri pisanju. V vsakem razredu smo poiskali 20 
odstotkov otrok, ki so pri nareku napravili največ napak, kvalitativno analizo pa sta opravili 
tudi specialni pedagoginji. Pogovorili smo se z razredničarkami in starši otrok, pri katerih se 
nakazujejo težave, ter jim predstavili korake pomoči za naprej. 
 
 
Bralni test (S. Pečjak in N. Potočnik) – 3. razred 
Bralni test je namenjen učiteljem tretjega razreda, da ugotovijo, kakšna je hitrost 
razumevanja pri njihovih učencih (to posredno kaže na tekočnost branja) in kakšno je 
njihovo razumevanje prebranega. Ti podatki služijo predvsem kot informacija za načrtovanje 
nadaljnjega dela na področju razvoja bralne pismenosti učencev. 
 
Bralni test je bil izveden skupinsko v vseh oddelkih 3. razreda v mesecu juniju. Izvajalka testa 
je bila svetovalna delavka. Bralni test je sestavljen iz dveh delov: hitrost razumevanja in 
stopnja razumevanja. Test hitrosti razumevanja kaže, kakšna je dejanska hitrost branja 
učenca, ki mu še omogoča razumevanje. Test stopnje razumevanja kaže, koliko vsebine 

Vsebina 
Šolsko leto 
2016/2017 

Šolsko leto 
2016/2017 

Šolsko leto 
2017/2018 

Šolsko leto 
2018/2019 

Šolsko leto 
2019/2020 

Šolsko leto 
2020/2021 

splošno 
izobraževanje 

30 33 32 31 38 31 

srednje 
strokovno 
izobraževanje 

47 46 46 53 46 48 

srednje 
poklicno 
izobraževanje 

23 21 21 15 16 20 

nižje poklicno 
izobraževanje 

0 0 1 1 0 0 

niso vpisani
  

0 0 0 0 0 1 

SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 
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učenec razume in katero vsebino razume. Percentilni dosežki učenca kažejo, koliko 
odstotkov učencev je pravilno rešilo ravno toliko nalog ali manj kot obravnavani učenec. 
 
Ugotovljeno stanje omogoča učitelju učinkovitejše poučevanje v okviru rednega pouka, 
dopolnilnega pouka in individualnega dela z učencem, svetovalnemu delavcu pa omogoča 
učinkovito načrtovanje dodatnega strokovnega dela z učencem v obliki individualne ali 
skupinske pomoči ali napotitev učenca v nadaljnjo obravnavo v specializirane ustanove. 
 
Starši otrok so bilo pisno obveščeni o rezultatih, ki jih je njihov otrok dosegel. 
 
 

9 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega triletja je bilo v skladu z 
zakonskimi določili načrtovano v maju 2021. V skladu s šolskim koledarjem in izvedbenim 
načrtom nacionalnega preverjanja znanja smo prijavili vse učence 6. in 9. razreda. 
 
Zaradi razglašenih izrednih razmer in morebitnega ukrepa izvajanja NPZ na daljavo, smo v 
ponedeljek, 22. 3. 2021, tudi v OŠ Trebnje začeli z izvedbo pilotnega e-testiranja za učence 6. 
in 9. razreda. Namen pilotnega e-testiranja je bil pridobitev potrebnih informacij na ravni šol 
in učencev za sistemski razvoj orodij za e-preverjanje in e-ocenjevanje znanja v kontekstu 
posodobitve izobraževalnih programov, uporabe sodobnih tehnologij in tudi morebitnih 
nadaljnjih potreb izobraževanja na daljavo. Testiranje je potekalo do petka, 26. 3. 2021, 
učenci pa so imeli v tem času možnost preizkusiti se v reševanju nalog v šoli, prav tako pa 
tudi v popoldanskem času doma. Vsi učenci so aplikacijo preizkusili v šoli, ob pomoči in 
usmerjanju učiteljev in računalnikarja-organizatorja informacijske dejavnosti. V nadaljevanju 
so program preizkusili tudi učenci 6. razredov. 
 
Analize po končanem e-testiranju so pokazale, koliko učencev se je seznanilo z računalniškim 
programom za e-testiranje, kakšne možnosti za reševanje z računalnikom ali s tablico so 
učenci imeli, kako se je program izkazal ob sočasni uporabi več učencev, kako je deloval v 
različnih brskalnikih in katere so bile morebitne težave, ki so se pojavile. Ugotavljamo, da je 
programsko orodje dobro delovalo, da so učenci izkazovali veliko znanja in kompetenc pri 
uporabi programske opreme. 
 
V nacionalnem preverjanju znanja je sodelovalo 198 učencev, in sicer 95 učencev 9. razreda 
in 106 učencev 6. razreda. V 9. razredu se je iz slovenščine preverjalo 92 učencev, iz 
matematike 92, iz športa pa 70 učencev. V 6. razredu se je iz slovenščine preverjalo 91 
učencev, iz matematike 96, iz angleščine pa 95 učencev. Na podlagi nekajletnega spremljanja 
rezultatov nacionalnega preverjanja znanja in zbiranja podatkov za drugo in tretje triletje 
ugotavljamo, da je trend dosežkov učencev stabilen in je tudi v letošnjem šolskem letu nad  
državnim povprečjem. V 9. razredu pri matematiki in slovenščini nad državnim povprečjem, 
pri športu pa v državnem povprečju, v 6. razredu pri slovenščini in matematiki nad državnim 
povprečjem, pri angleščini pa v državnem povprečju. Glede na to, da sta bili obe generaciji 
učencev izpostavljeni delu na daljavo v dveh šolskih letih in da preizkusi NPZ niso bili v 
ničemer prilagojeni, so naši učenci pokazali zelo dobre učne rezultate na vseh omenjenih 
področjih. 
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Ob analizi poročil rezultatov nacionalnega preverjanja ugotavljamo, da je veliko dejavnikov, 
ki lahko vplivajo na rezultate preverjanja. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja so eden 
izmed elementov spremljanja našega dela, zato pri načrtovanju izboljšav vzgojno-
izobraževalnega dela upoštevamo tudi rezultate analize, ki jo opravimo. 
 
 

10 IZVAJANJE PROGRAMA INTERESNIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV 
 
Program in vsebine interesnih dejavnosti so sooblikovali učitelji in učenci ob zavedanju, da 
obstaja verjetnost, da bo delo v šoli moteno zaradi izrednih ukrepov ob slabi epidemiološki 
situaciji. Zato je bil nabor dejavnosti oblikovan sicer na podlagi interesov učencev, izvedba 
interesnih dejavnosti pa je bila podrejena izrednim razmeram, ki smo jim bili izpostavljeni 
skoraj dve tretjini šolskega leta. 
 
Poleg interesnih dejavnosti s področja športa, kamor je sicer vključenih veliko učencev, je 
bila tudi v letošnjem letu množično zastopana bralna značka pri slovenščini in pri tujih 
jezikih. Na področju športa večino dejavnosti nismo mogli udejanjati, prav tako so se učenci 
udeležili zelo malo tekmovanja. Pomembno mesto med interesnimi dejavnostmi zavzemajo 
pevski zbori, ki pa so tudi v letošnjem šolskem letu delovali zelo okrnjeno, na daljavo oz. v 
manjših skupinah pač glede na ukrepe in možnosti, ki so iz tega izhajale. 
 
V letošnjem šolskem letu smo lahko v večji meri izvedli le tiste dejavnosti, ki jih pričnemo 
izvajati že ob samem začetku šolskega leta in tiste dejavnosti, pri katerih pripravljamo 
učence na tekmovanja, ki se odvijajo že v prvi polovici šolskega leta. Zaradi izrednih razmer 
vseh dejavnosti v celoti nismo uspeli realizirati, prav tako pa tudi ni bilo izvedenih številnih 
tekmovanj, na katere smo se z učenci tudi v okviru interesnih dejavnosti pripravljali. 
 
Naše aktivnosti smo predstavljali širši zainteresirani javnosti na spletnih straneh Osnovne 
šole Trebnje, na spletni strani Eko šole, v Glasilu občanov, v šolskem glasilu Zarje, ki izide ob 
koncu šolskega leta, in v drugih javnih medijih. 
 
10.1 Srečanja, nastopi in dosežki učencev Osnovne šole Trebnje v okviru interesnih 
dejavnosti 
 
Kljub izrednim razmeram, ki so nas ponovno doletele v zadnji tretjini šolskega leta, smo se v 
šolskem letu 2020/2021 z učenci udeležili različnih srečanj, prireditev in nastopov. Učenci so 
se udeleževali prireditev in nastopov, ki so jih mentorji načrtovali znotraj posameznih 
interesnih dejavnosti. Poleg vseh sodelovanj na prireditvah so mentorji še posebej izpostavili 
nekatere, bolj odmevne dejavnosti. V okviru načrtovanih vsebin so se v šoli in v sodelovanju 
z lokalnim okoljem odvijale številne dejavnosti, ki smo jih zbrali v poročilih mentorjev. 
 
MATIČNA ŠOLA 
 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA, 2.−9. r. UČITELJICE TJA 
Učiteljice so učence že na začetku šolskega leta seznanile s tem, da bodo vključeni v angleško 
bralno značko, ki pripomore k boljšemu razumevanju jezika, razširjanju besedišča in 
utrjevanju branja. Knjige so razporejene po zahtevnosti za posamezne razrede, učencem pa 
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je bilo vseeno potrebno nuditi pomoč pri branju z nasveti, slovarji, pri obnovi knjig, 
zapisovanju miselnih vzorcev in bistvenih stvari ter pri pripravi na tekmovanje. Besedila so 
učiteljice pretipkale in na ta način učencem omogočile, da so jih lahko tudi individualno 
utrjevali. Naslove knjig, ki so prišli v poštev za bralno značko, so učiteljice predstavila že na 
začetku leta: 2. razred: Top dog and Pompom, Dash and Thud; 3. razred: Rex and the big 
Dinosaur, Animal colors, The Magic Porridge Pot; 4. razred: Topsy and Tim Go to the Zoo, 
Marvel\'s Avengers: Freaky Thor Day, Baby Animals; 5. razred: Dinosaurs, Wild Animals, The 
Wolf & the Little Kids, Spider-Man: The Swashbuckling Spider V maju je potekalo 
tekmovanje, pri katerem so sodelovali skoraj vsi učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Pridobili so 
priznanje za sodelovanje, srebrno ali zlato priznanje. 
 
Učenci od 6. do 9. razreda niso sodelovali tako množično kot prejšnja leta, ker izbor knjig ni 
bil najbolj posrečen, pa tudi termin zaradi korone ni bil najbolj ustrezen. Učenci so v vseh 
razredih prebrali pet knjig za domače branje ter predstavili povzetke oziroma dokazali, da so 
razumeli vsebino in sporočilo prebranih knjig. 
 
BIOLOŠKI KROŽEK, 8.−9. r. SUZANA GERDEN 
Priprave na tekmovanje Proteus so potekale preko zooma. Načrtovano šolsko tekmovanje 
21. 10. 2020 je bilo prestavljeno na 9. 3. 2021. Učno gradivo je bilo zelo zahtevno. Večkrat 
prestavljen datum tekmovanja pa tudi ni bil motivacijsko ugoden. Državno tekmovanje je 
bilo izvedeno v OŠ Trebnje. 
 
DRAMSKO-RECITACIJSKI KROŽEK, 7.−9. r. MOJCA BAHUN 
Zaradi izrednih razmer je interesna dejavnost potekala na daljavo, v marcu in aprilu pa so se 
tudi sestajali v živo. Vključilo se je 16 učencev na povabilo, da sodelujejo s svojim nastopom 
na dogodkih, ki so jih tudi posneli ali pa so se učenci posneli sami. Slovenski kulturni praznik, 
8. 2. 2021, interpretacija lastnih pesmi učencev, ki so bile objavljene v Pavčkovih viticah 
2020, Svetovni dan poezije, 21. 3. 2021, video, deklamacija pesmi Ferija Lainščka, 
Župančičeva frulica 11 deklamatorjev, ki so sodelovali z naučeno pesmijo iz pesniške zbirke 
Ferija Lainščka NE. 
 
English Can Be Fun, 6. r. MAJA GRIČAR ŠKARJA 
Izvedeni sta bili le dve uri interesne dejavnosti pred zaprtjem šol. Na daljavo se dejavnost ni 
izvajala. Po vrnitvi v šolo pa je zaradi veljavnih korona ukrepov mentorica ni izvajala, saj so v 
skupini učenci iz več različnih razredov, ki bi morali sodelovati med sabo in se gibati po 
prostoru. 
 
ENGLISH CLUB, 7. r. ALBINA HRIBAR 
Pri interesni dejavnosti so se posvetili kvalitetni pripravi plakata in posledično govornega 
nastopa. Pogovorili so se o gradivu, ki ga morajo najprej poiskati in pripraviti. Pogovorili so 
se o iztočnicah, ki so primerne njihovemu sosledju. Izbrali so primerno slikovno gradivo ter 
napisali plakat. Ob tem so pripravili besedilo, ker so na plakatu le ključne besede. Teme so 
predstavili ob koncu leta. 
 
KENGURU, 6.−7. r. JERNEJ GABRIJEL 
Pri krožku so učenci reševali naloge prejšnjih let in ugotavljali različne algoritme za dosego 
pravih rezultatov. 
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KENGURU, 8.−9. r. KLAVDIJA SLAPAR  
Interesna dejavnost se je začela izvajati v mesecu februarju po dogovoru z učenci. Na 
pripravah so reševali naloge tekmovanj preteklih let. Delo je potekalo v parih, z 
upoštevanjem vseh priporočil NIJZ-ja. Ure so bile sproščene in zanimive zaradi igrivo in 
zabavno zastavljenih matematičnih problemov. Učenci so se pri spopadanju z različnimi 
matematičnimi izzivi pogosto srečali tudi z metodami Fit pedagogike. Na šolskem 
tekmovanju je prejelo trinajst učencev bronasta priznanja, od teh sta se dva udeležila 
državnega tekmovanja. 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. a BARBARA HROVAT   
Pred vsakim kolesarjenjem so skupaj z učenci pregledali varnost koles in čelad. Učenci so 
morali imeti ustrezno športno oblačilo in odsevni jopič. Pred vožnjo so se pogovorili o 
pravilih varne vožnje in opisali predvidene in nepredvidene nevarne točke na poti. Prva 
vožnja je potekala po manj prometnih površinah, kjer so vadili poglede nazaj in nakazovanja 
smeri, ostale vožnje pa so potekale po prometnejših cestah v mestu. Večkrat so se preizkusili 
v vožnji v krožnem križišču in na kolesarski stezi. Vsak učenec je opravil vsaj pet ur vožnje, 
posamezniki so potrebovali kakšno uro več utrjevanja. Zadnja ura je bila izpitna vožnja. 
Učenci so vozili samostojno in izkazali svoje znanje. Po opravljeni izpitni vožnji so učenci 
prejeli kolesarsko izkaznico za samostojno varno vožnjo v prometu. Vsi učenci so opravili 
kolesarski izpit. 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. b TINA ŠLAJKOVEC 
Praktični del kolesarskega izpita je potekal v mesecu maju po 5. ali 6. šolski uri. Učenci so bili 
razporejeni v skupine po pet učencev. V večini so uporabljali svoja, nekateri pa tudi šolska 
kolesa, kar je zelo olajšalo njihovo vožnjo in omogočilo, da je lahko vožnjo izvajalo več 
oddelkov hkrati. Nosili so zaščitno čelado in odsevni jopič. Prvo uro so praktično vožnjo 
začeli na parkirišču in neprometnih cestah, nato so odšli na prometne površine. Na cesti jim 
je mentorica najprej demonstrirala varno vožnjo, nato so progo prevozili skupaj, na koncu pa 
so nevarne odseke zavijanja v levo in desno, obračanje ipd. izvajali še sami, posamezno pod 
nadzorom. Večina učencev je izpit opravila takoj, drugi pa so potrebovali še nekaj dodatnih 
ur vožnje. Kolesarski izpit je opravilo devetnajst učencev. 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. c ANA KASTIGAR 
Učenci so opravljali praktični del kolesarskega izpita. S kolesarjenjem so začeli na šolskem 
parkirišču, da so obnovili pravila varne vožnje in zavijanja. Nato so kolesarili po prometnih 
površinah po mestu. Utrdili so vožnjo v križiščih, krožiščih in na kolesarski stezi. Pravilno 
vožnjo je demonstrirala mentorica, nato so vozili tako, da so si izmenjavali mesta v skupini. 
Učenci so vozili samostojno in izkazali svoje znanje. Kolesarski izpit je opravilo devetnajst 
učencev. Z uspešnim opravljenim kolesarskim izpitom je vsak učenec pridobil kolesarsko 
izkaznico. 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. d JOŽICA MARINČIČ 
Vsi učenci so v jeseni opravili prometni poligon. V nadaljevanju so opravljali še praktični del 
kolesarskega izpita. Prijavilo se je štiriindvajset učencev. V začetku so imeli težave z 
vključitvijo v prometno situacijo. Vsaka nadaljnja ura je pomenila veliko izboljšanje. Kolesarili 
so po ulicah Trebnjega, se vključevali v promet, nakazovali smeri, zavijali levo, desno, vozili 
naravnost, prekolesarili križišča, krožišča. 
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V skupino je bilo vedno vključenih največ pet učencev. V začetku so se nekateri bali 
prometnih situacij, z vsako uro pa so postajali bolj sigurni. Nekateri so izpit opravili že po peti 
uri kolesarjenja, nekateri so rabili nekaj ur več. Mentorica je opravila triintrideset ur 
praktične vožnje z učenci. Z opravljanjem izpita so začeli že v septembru, v nadaljevanju pa 
jim je delo na daljavo onemogočilo izvajanje na cesti. Zato so z nekaj posamezniki morali 
nadaljevati v spomladanskem času. Vseh 24 učencev je uspešno opravilo izpit. Učiteljica jim 
je podelila kolesarske izkaznice in jih vnesla v seznam učencev z opravljenim kolesarskim 
izpitom. Zabeležila je tiste, ki so bili zelo spretni in bi v prihodnjem letu lahko sodelovali v 
kolesarskem tekmovanju. 
 
KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV, 6.−9. r. MARIJA STRAH 
Delo je potekalo po letni pripravi v dveh skupinah. Realizirali so 31 ur, 6 ur v živo, ostale ure 
na daljavo. Posamezni učenci so bili zelo prizadevni in ustvarjalni. 
 
LIKOVNO-USTVARJALNI KROŽEK, 2. in 3. triletje TANJA DVORNIK 
Učenci so pri krožku spoznali različne slikarske tehnike, se udeležili likovno-humanitarnega 
natečaja Rišem za prijatelja, Likovna ustvarjalnica Mirna Peč, Mali likovni tabor likovnih 
samorastnikov, junij 2021, Voda največje bogastvo. Anja Arh in Alekseja Rosnaky, učenki 6. 
a, in Gloria Rogelj, učenka 6. b, so z izvirnimi likovnimi izdelki sodelovale na likovnem taboru 
Domači kraj. S svojimi likovnimi prispevki so obogatili glasilo Zarje. Krožek je deloval tudi na 
daljavo. Za mnoge je bilo delo na domu izziv, ki je še dodatno spodbujal ustvarjalnost. 
 
LOGIKA, 6., 7. in 9. r. JERNEJ GABRIJEL 
Učencev je bilo zaradi omejitev zelo malo. Tisti, ki so bili prisotni, so bili zelo delavni. Rožle 
Ratajec je dosegel srebrno priznanje na državnem nivoju. Realizirali so zastavljene cilje, 
reševali logične probleme, naloge o starosti, naloge o laži in resnici, jezikovne naloge. 
Poiskali so algoritme za rešitve teh nalog. 
 
MINI ROKOMET, 4. r. MARKO RADELJ 
Interesna dejavnost je do izrednih razmer potekala v skladu z letno pripravo. V skupini so bili 
učenci, ki so se že spoznali z mini rokometom v prejšnjih razredih. Zato so izpopolnjevali 
elemente podajanja, lovljenja in vodenja žoge. Spoznali so se s strelom iz tal, izpopolnili strel 
iz skoka in vse te elemente uporabljali v igri mini rokometa. Večji poudarek so v vadbi in igri 
dali tudi pri osebni obrambi in upoštevanju pravil igre mini rokometa. Spoznali so se tudi z 
osnovnim preigravanjem z vodenjem in brez vodenja v obe smeri. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 1. r. MAJA DRAGAN 
V interesno dejavnost je bilo vključenih sedemindvajset učencev. V času dela na daljavo je 
mentorica starše obvestila o poteku interesne dejavnosti. Vsi poskusi (z navodili za izvedbo) 
so bili naloženi v spletno učilnico, kjer so si jih učenci in njihovi starši lahko ogledali in jih 
izvedli. Poleg poskusov so bile priložene tudi dejavnosti in aktivnosti, ki so se tematsko 
nanašale na poskus. 
 
Učenci so imeli tudi možnost oddaje fotografij izvedbe poskusov. Kar nekaj učencev je 
poskus izvedlo doma in fotografije naložilo v spletno učilnico. Ob povratku v šolo smo vse tri 
poskuse izvedli v vsakem oddelku posamezno tudi v šoli. O poskusih smo se pogovorili, delali 
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naloge in se tako pripravljali na tekmovanje, ki je potekalo 21. 4. 2021. Na tekmovanju je 
sodelovalo 26 prvošolcev. Deset učencev je osvojilo priznanje. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 2.−3. r. MARIJANA GORENC 
Zaradi epidemiološke situacije in ukrepov krožka mentorica ni izvajala v živo. Vse poskuse, ki 
so bili na seznamu za tekmovanje, je učencem predstavila preko videopovezav. Učencem je v 
videih razložila, predstavila in posnela poskuse ter jih z vprašanji vodila po bistvenih 
podatkih in ugotovitvah. Kdor je želel, je lahko predstavljeno večkrat pogledal, saj so dobili 
elektronski naslov do videopovezave. Učenci so se nato tudi udeležili tekmovanja. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 4. r. TINA ŠLAJKOVEC 
Krožek je bil namenjen pripravam na tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička. 
Obravnavali so zahtevane vsebine (mentorica je pripravila izročke) in izvedli tri poskuse, na 
katerih je temeljilo tekmovanje, učenci pa so se deloma pripravljali tudi samostojno doma. 
Nekaj poskusov je bilo takih, da jih niso mogli izvesti neposredno v šoli (opazovanje ozvezdja 
Orion, sušenje sadja). Pri pripravi je učiteljica sodelovala z učitelji FIZ, BIO in KEM. Pripravili 
so tudi skupno učno uro na temo astronomije z učiteljem Andrejem Anžlovarjem. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 5. r. GRETA GAŠPERIN 
Ker ni bilo možno, da bi se redno srečevali vsak teden in bi naredili poskuse (Usedline , 
Svetlobno onesnaževanje, Pripravimo ozimnico), je mentorica učencem naloge fotokopirala 
in jim ponudila rešitve ob poskusih. To je delo kar otežilo, vendar so bili učenci na 
tekmovanju uspešni. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 6.−7. r. MIŠA RUS 
Učenci so izvedli vse praktične vaje. Analize vaj pa so večinoma naredili na daljavo. Učencem 
je bilo delo na vajah zanimivo in jih je vodilo v širše razmišljanje. Tematike naravoslovnega 
krožka so bile vezane na razpisane vaje in vprašanja na portalu DMFA (Kresnička). Na 
tekmovanju so štirje učenci dobili bronasto priznanje. 
POGUMNI UČENEC, 3.−9. r. BARBARA HROVAT in ANA KASTIGAR 
Namen krožka pogum je razvijanje veščin kompetenc podjetnosti ter spodbujanje 
samostojnosti, kreativnosti, sodelovanja, kritičnega mišljenja, inovativnosti. Učenci od 2. do 
5. razreda so sodelovali pri oblikovanju stripov za posodobitev stenčasa. V mesecu maju so 
načrtovali in izvedli 3. sejem POGUM, kjer so na stojnicah predstavili dosežke projekta, ki so 
ga letos nadgradili s kompetencami podjetnosti in virtualnimi vsebinami. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. a ZVONKA PRELOGAR 
Učenci so k interesni dejavnosti hodili redno. V začetku so skupaj predelali teoretične 
vsebine s pomočjo video gradiv za teorijo na spletni strani sio.kolesar.si, nato praktično v 
razredu in še na igrišču s pripomočki. Nato so učenci vadili s simulacijo izpita na spletni 
strani. Po uspešnem reševanju simulacije so se prijavili na izpit. 21 učencev je teoretični del 
izpita opravilo pozitivno. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. b TINA ŠLAJKOVEC 
Krožek je bil namenjen pridobivanju teoretičnih znanj za opravljanje teoretičnega dela 
kolesarskega izpita. Pri obravnavi so si pomagali z elektronskimi prosojnicami S kolesom v 
šolo. Vsako vsebino so najprej natančno obravnavali in nato skupaj naredili še vaje. V 
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dogovoru s starši so nekateri učenci uporabljali tudi delovni zvezek S kolesom v šolo. Na 
koncu leta so učenci vsebine utrjevali tudi samostojno v računalniški učilnici. Doma so imeli 
dostop tudi do simulacije izpita v spletni učilnici. Nato so imeli poskusni izpit ter čisto na 
koncu imeli štiri možnosti za opravljanje teoretičnega dela izpita. Izpit je potekal preko 
spletne strani https://skupnost.sio.si v spletni učilnici Kolesar. 
 
Učenci so spomladi dobili dostop do simulacije teoretičnega dela kolesarskega izpita. Z 
načinom vstopa jih je seznanil računalnikar. Tako so imeli možnost vaditi tudi doma. Učenci 
so imeli za opravljanje izpita štiri možnosti. Kdor ga ni uspel opraviti letos, bo imel priložnost 
še jeseni. Teoretični del kolesarskega izpita je uspešno opravilo 18 učencev. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. c VALENTINA VRHOVEC PLUT 
Učenci so pridobivali spretnosti, znanja in se učili pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom, 
se učili pravilno ravnati v prometu v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču. 
Spoznali so vse sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo 
kolesa in njegovo vzdrževanje. 
Učili so se, kako kulturno sodelovati v cestnem prometu, varovati sebe in druge udeležence v 
prometu. Ob koncu so vsi učenci uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. d ALJA VENCELJ 
Pri interesni dejavnosti so obravnavali cestno prometne predpise pri vožnji s kolesom. 
Učenci so opravljali tudi teoretični del izpita. Interesno dejavnost je obiskovalo dvajset 
učencev, osemnajst učencev je opravilo teoretični del izpita, dva učenca pa bosta teoretični 
del opravljala v naslednjem šolskem letu. 
 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK, 6.−7. r. JERNEJ GABRIJEL 
Delo je potekalo na daljavo preko spletne učilnice. Delo je potekalo slabše in zato je bila tudi 
učinkovitost manjša kot prejšnja leta. Kljub temu je kar nekaj učencev doseglo priznanja na 
državni ravni. 
 
ROČNA DELA, 5., 6. in 9. r. MARJETA KMETIČ 
Mentorica je učence razdelila v dve skupini. V septembru se je večkrat srečala z učenci 
preteklih let, ki jim je pomagala pri njihovih izdelkih, da so jih dokončali. Učenke so pokazale 
izredno velik interes za navedeno dejavnost, vendar so bile iz zelo različnih oddelkov in 
razredov, zato po vrnitvi v šolo z dejavnostmi niso nadaljevali. 
 
SIMBIOZA, 1.−9. r. SABINA ZAJEC 
Od načrtovanega v programu dela interesne dejavnosti je mentorica motivirala učence 3. 
triletja za prostovoljno delo v projektu. Načrtovana je bila tudi seznanitev in uporaba z 
aplikacijo Zoom, vendar pa so se učenci tega naučili že pri pouku. Zaradi premajhnega števila 
prostovoljcev pri udeležbi Projekta Simbioze Skupnosti je mentorica na pobudo ravnatelja g. 
Rada Kostrevca kontaktirala socialno delavko in delovno terapevtko v Domu starejših 
občanov Trebnje. Z omenjenima prostovoljkama so se odpravili na srečanje v DSO Trebnje. 
Učenki sta ob pomoči mentorice predstavili in opisali, kako je v OŠ Trebnje potekalo šolanje 
na daljavo. Ko sta odgovorili na zastavljena vprašanja udeležencev, je sledila napoved 
dokumentarno-igranega filma, ki so si ga udeleženci tudi ogledali. 
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SKUPNOST UČENCEV, 2.−9. r. FRANCI KRAVCAR 
Interesne dejavnosti niso izvedli v celoti zaradi dela na daljavo. Imeli so dva skupna sestanka 
v septembru in oktobru, kjer so izbrali predstavnike šole. Predstavljen je bil tudi načrt dela 
(finančna pomoč socialno in finančno šibkejšim družinam, tema za šolski parlament, šolski 
ples in zbiralna akcija papirja). Nadaljnjih skupnih aktivnosti niso imeli. So pa izvedli zbiralno 
akcijo papirja in izbrali predstavnike za regijski parlament, ki pa ni bil realiziran. 
 
SLADKORNA BOLEZEN, 8.−9. r. ANTONIJA BROZOVIČ 
Delo je potekalo septembra in oktobra še v šoli, del aktivnosti pa je potekalo na daljavo. Tudi 
državno tekmovanje je bilo izvedeno na daljavo. Osem učencev je osvojilo bronasto 
priznanje, dva učenca pa srebrno. Učenci so bili zelo zainteresirani za to dejavnost. Pridobili 
so veliko novega in uporabnega znanja. 
 
TEHNIČNI KROŽEK, 6.−8. r. MARIJA STRAH 
Delo je potekalo le v jesenskem času do zaprtja šol zaradi dela na daljavo. Pričeli so z 
izdelavo stojal iz penjenega PVC, ki bi jih namenili za darila. Z delom bodo nadaljevali v 
novem šolskem letu. 
 
VESELA ŠOLA, 4.−6. r. SIMONA NADRIH 
V oktobru so začeli z izvajanjem, a so zaradi ponovne razglasitve epidemije imeli le dve uri. V 
nadaljevanju so se mentorji Vesele šole dogovorili in učencem vsebine objavljali v spletni 
učilnici. Ob vsaki temi so jim pripravili vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja. 
Odgovore so lahko oddali v spletno učilnico, da so jih mentorji pregledali in jim dali povratno 
informacijo. Nekateri so rešili vse, nekateri se niso odzvali. Pred tekmovanjem so učence še 
enkrat vprašali, kdo se ga bo udeležil, saj so bile priprave zelo okrnjene. Dve učenki sta se 
udeležili tudi državnega tekmovanja. 
 
VESELA ŠOLA, 7.−9. r. ZVONKO SIMEUNIĆ 
Interesna dejavnost je bila izvedena v okrnjeni obliki. Večji del interesne dejavnosti je bil 
izveden v času pouka na daljavo preko spletne učilnice Vesela šola. Učenci so preko spletne 
učilnice dostopali do novih tem in reševali pripravljena vprašanja za vsako od tem. Po 
prehodu na pouk v živo je del ur bil izveden preko zoom-a. 
 
V sklopu interesne dejavnosti so predelali naslednje teme: Zlata bitja - čebele, Balet, Vikingi, 
Svetovni ocean, Gorništvo, Pogled v vesolje, Epika. Predelali so tudi naslednje mini teme: 
Dodo, Martha - zadnji golob selec, Davidov jelen, Tasmanski tiger, Osamljeni Jure, Kvaga, 
Izginuli. Tako na šolski kot tudi na državni ravni tekmovanja so učenci morali odgovoriti po 
eno vprašanje iz knjige 35 kil upanja, za katero so tudi naredili obnovo. Vsi učenci, ki so 
obiskovali interesno dejavnost, so pridobili znanja z različnih področij, najboljši pa so si 
priborili tudi srebrno državno priznanje. Zlatega priznanja ni osvojil nihče. 
 
ZGODOVINSKI KROŽEK, 8.−9. r. NATAŠA HRIBAR 
Zgodovinski krožek se ukvarja z raziskovanjem lokalne zgodovine. V letošnjem letu je 
Komisija za delo zgodovinskih krožkov, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, 
razpisala raziskovalno temo Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju. 
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Z učenci, ki so se odločili za sodelovanje pri zgodovinskem krožku, so v uvodnih urah 
spoznavali metode raziskovanja in pripravili okvirni načrt raziskovanja. Ko smo prešli na pouk 
na daljavo, so morali delo prekiniti in tako raziskovalnega načrta niso uspeli realizirati. 
 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLENJA NEMŠKA VAS 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. r. NADJA MARN 
Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina je po cestišču vozila pet ur. Prve ure 
vožnje s kolesom so opravili do bližnje vasi Rodine, vadili so vključevanje v promet, zavijanje 
v desno, nato pa še razvrščanje ter zavijanje v levo. V nadaljevanju so upoštevali znak STOP, 
prevozili krožišče pri razcepu za Češnjevek. Ob koncu so določili traso za opravljanje 
kolesarskega izpita. Vsi učenci so opravili kolesarski izpit. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 1. in 3. r. NEVENKA GREBENC 
Zaradi epidemiološke situacije in ukrepov krožka mentorica ni izvajala v živo. Vse poskuse, ki 
so bili na seznamu za tekmovanje, je učencem predstavila preko video povezav. Učencem je 
v videih razložila, predstavila in posnela poskuse ter jih z vprašanji vodila po bistvenih 
podatkih in ugotovitvah. Kdor je želel, je lahko predstavljeno večkrat pogledal, saj so dobili 
elektronski naslov do video povezave. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 2. r. ALENKA GOBEC 
Namen krožka je bil priprava učencev na tekmovanje. Izvedli so vse tri predpisane poskuse 
(Prodniki, Nabodalo iz balona, Porjavela jabolka). 
 
Glavni namen naravoslovnega krožka je bil širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj 
tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja, primerjanje znanja med 
učenci na področju naravoslovja, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih 
učencev ter motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja. Učenci so 
izvedli tri zahtevane poizkuse ter se preko njih pripravili na tekmovanje, ki je potekalo 21. 4. 
2021. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 5. r. NADJA MARN 
Z učenci so opravili vse poskuse, ki so bili vključeni v letošnji program tekmovanja. Ostale ure 
niso bile realizirane, ker so se učenci šolali na daljavo in so samostojno prebrali navodila ter 
izvedli naloge. 
 
PRAVLJIČNI KROŽEK, 3. r. VANJA KUŽNIK 
Interesna dejavnost se je izvajala od marca do maja. Obiskovalo jo je devet učencev. Učenci 
so spoznavali pravljice različnih narodov (bolgarske, ruske, indijanske ...). Poseben poudarek 
je bil na Andersenovih pravljicah. Le-te so si tudi ogledali (animirani risani filmi). Dejavnosti 
interesne dejavnosti so bile: poslušanje, branje, igre vlog, ilustriranje, pripovedovanje in tudi 
zapisovanje. Učenci so izdelali svojo pravljično mapo, v katero so vlagali svoje izdelke in 
posamezne naslove obravnavanih pravljic. Interesna dejavnost se je povezovala z 
ustvarjalnim krožkom. Učenci so krepili tehniko branja, se urili v pripovedovanju in širili 
besedni zaklad. Razvijali so domišljijo in ustvarjalnost (risanje, izrezovanje, gibanje ...). 
Učenci so bili zelo ustvarjalni in so interesno dejavnost z veseljem obiskovali. 
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PROMET IN TEHNIKA, 4. r. FRANC RAKAR 
Interesna dejavnost je bila sestavljena iz dveh področij: tehnike in prometa. Pri tehničnem 
delu so učenci spoznali postopke obdelave lesa in izdelali nekaj izdelkov iz lesa. Seznanili so 
se tudi z osnovami pirografije in enega izmed izdelkov okrasili s pirografijo. Začetne ure 
prometnega dela interesne dejavnosti so bile namenjene spoznavanju kolesa kot 
prometnega sredstva in učenju prometnih pravil in predpisov, ki jih mora kolesar obvladati, 
če se hoče vključiti v javni cestni promet. Pri urah prometa so učenci spoznali osnovne 
prometne znake, pravila in predpise, nato so se urili ob reševanju nalog preko spletnega 
portala sio.kolesar.si. Zadnje ure prometa so bile namenjene opravljanju teoretičnega dela 
kolesarskega izpita, ki so ga vsi uspešno opravili. 
 
ROČNA DELA 3.−5. r. MARJETA KMETIČ 
V okviru krožka so nekatere učenke samo nadgrajevale svoje že usvojeno znanje. Učenke, ki 
so se prvič srečale z ročnimi deli, so najprej izdelovale puščice in vreče iz blaga, nato pa 
nadaljevale s kvačkanjem. Učenke so se lotile že zelo zahtevnega kvačkanja, vendar do 
razstave ni prišlo zaradi epidemije. 
 
ŠPORTNI KROŽEK, 2. r. ALENKA GOBEC 
Glavni namen športnega krožka je bil obogatiti redno športno vzgojo s sodobnimi športnimi 
vsebinami ter vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po gibanju. Pri krožku so 
izvajali različne športne aktivnosti, pri katerih so učenci uživali, se razgibali in sprostili 
odvečno energijo. 
 
USTVARJALNI KROŽEK, 3. r. VANJA KUŽNIK 
Ustvarjalni krožek se je izvajal zgoščeno v mesecu aprilu in maju ter delno tudi juniju. Delo je 
potekalo v okviru podaljšanega bivanja. Vsebine so realizirane. Poudarek je bil na ustvarjanju 
iz papirja ter na ustvarjanju iz naravnih materialov. Z izdelki so popestrili in okrasili šolske 
hodnike, knjižnico, jedilnico in matični razred. Nekatere izdelke (npr. knjižna kazalka, lonček 
za pisala, velikonočna košarica) so učenci odnesli tudi domov. Naredili so tudi sceno za 
zaključno proslavo ob dnevu državnosti. Učenci so bili izredno marljivi, ustvarjalni in tudi 
natančni. 
 
VESELA ŠOLA, 4.−5. r. NADJA MARN 
Z učenci so obravnavali mesečne teme revije Pil in reševali učne poti na spletu. Večina ur ni 
realiziranih, ker je šolanje potekalo na daljavo. 
 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOBRNIČ 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. r. MATEJA ŠKUFCA LANGUS 
Kolesarjenje je mentorica načrtovala tako, da se je zahtevnost vožnje stopnjevala. Vozili so 
po stranskih in glavnih cestah, utrdili so zavijanje levo in desno, vozili skozi različno zahtevna 
križišča. Opravili so tudi daljšo vožnjo. Pri izpitni vožnji so vsi pokazali zadostno znanje in 
samostojnost. Mentorica je učencem svetovala, da jih pri daljših vožnjah in v zahtevnejših 
prometnih situacijah še vedno spremlja odrasla oseba. Vsi učenci so pridobili kolesarsko 
izkaznico. 
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NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 1.−3. r. NINA DIMEC DULAR 
V letošnjem šolskem letu je pri pripravah na naravoslovno tekmovanje Kresnička sodelovalo 
štirinajst prvošolcev, deset drugošolcev in trije tretješolci. Učenci so razvijali spretnosti in 
usvajali naravoslovne postopke. Usmerjeno in načrtno so opazovali, primerjali, merili, 
razvrščali, urejali, eksperimentirali, opredelili dejavnike poskusov, napovedovali, grafično 
prikazovali ugotovitve. Starejši učenci so tudi oblikovali in brali preglednice ter grafe. Vsi so 
tudi veliko sklepali in povezovali vzroke s posledicami, vrednotili in oblikovali zaključke. V 
času šolanja na daljavo so mentorji pripravili tudi spletno učilnico, ki je bila učencem v veliko 
pomoč. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 4.−5. r. MILOJA BUKOVEC 
Pri interesni dejavnosti so se pripravljali na šolsko tekmovanje v znanju iz naravoslovja 
Kresnička. Opravili so poskuse, ki so bili določeni s strani DMFA. Nekatere med njimi so 
opravili tudi večkrat. Izvedli so tri poskuse: usedline, svetlobno onesnaževanje in pripravimo 
ozimnico. 
 
Nekatere poskuse (svetlobno onesnaževanje in pripravimo ozimnico) so zaradi spremenjenih 
razmer izvedli v nekoliko drugačni obliki oziroma so jih prilagodili. Med izvajanjem poskusov 
so sproti beležili ugotovitve, zapisovali opažanja, primerjali rezultate in pripravljali povzetke 
ugotovitev ter primerjali rezultate in opažanja med seboj. Pri tem so sledili ciljem 
tekmovanja, saj so učenke premagovale strah pred naravoslovjem, razvijale spretnosti, 
usvajale nove naravoslovne postopke, opazovale, primerjale, merile, razvrščale, urejale, 
prirejale, grafično prikazovale ugotovitve, oblikovale zaključke, brale in oblikovale 
preglednice ter grafe, sklepale. Učenke so v sklopu interesne dejavnosti pridobile nova 
znanja in spretnosti. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. r. MATEJA ŠKUFCA LANGUS 
Vsi učenci so opravili teoretični del kolesarskega izpita. Spoznali so priporočljivo opremo 
kolesarja in obvezno opremo kolesa, prometne in svetlobne znake, talne označbe in znake 
policistov. Naučili so se, kako varno pričeti z vožnjo, se vključiti v promet, kako opozoriti nase 
pri spreminjanju smeri vožnje. Spoznali so desno pravilo in pravilo srečanja, postopek 
zavijanja desno in levo, vožnjo skozi enostavna križišča, vožnjo po prednostni ali 
neprednostni cesti, prehitevanje in vožnjo mimo. 
 
V septembru bo potrebno ponoviti prometna pravila, opravili bodo spretnostni in prometni 
poligon in vozili v prometu. 
 
VESELA ŠOLA, 4.−5. r. TINA UHAN 
V mesecu septembru je mentorica učencem predstavila potek dela in obveznosti, ki jih 
opravijo preko spletne stani Vesele šole ter jih seznanila s potekom tekmovanja. Nato se je 
izvajanje interesne dejavnosti začelo na daljavo preko spletne učilnice. Učenci so se seznanili 
z naslednjimi temami: Pridni kot čebele, Plemenite kovine, Veličastni balet, Navidezna 
resničnost, Gremo v hribe, Skrivnostne globine, Vsi drugačni, vsi enakopravni. Prebrali so 
tudi knjigo Simone Semenič: Skrivno društvo KRVZ. Za utrjevanje snovi so reševali spletne 
naloge na spletni strani Vesele šole in odgovorili na vprašanja, ki so jih učitelji pripravili v 
spletni učilnici. Cilji so bili realizirani. 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠENTLOVRENC 
 
EKOBRALNA ZNAČKA, 1.−2. r. PETRA KASTELIC 
Namen eko bralne značke je bil učencem približati pomen ekologije in ravnanja z odpadki. Z 
učenci so na temo ekologije prebirali različne knjige, kako lahko odpadke ponovno 
uporabimo in s tem zmanjšamo količino smeti, prav tako pa so izdelovali tudi izdelke iz 
odpadnih materialov. V bližini šole so si odšli ogledat tudi ekološki otok, kjer so prebrali, kaj 
vse sodi v določene smetnjake. Skozi celotno šolsko leto so skrbeli tudi za okolico šolo, tako 
da so večkrat pobirali smeti, urejali gredice pred šolo. Učenci so na koncu projekta dobro 
usvojili znanje, bili pozorni na odvržene smeti, sami so predlagali, kaj bi lahko naredili iz 
lončkov, ki so jih dobili pri malici, bili bolj pozorni na pravilno razvrščanje odpadkov v koše za 
smeti. 
 
KOLESARSKI KROŽEK, 5. r. TEJA ZAJEC 
Po uspešno opravljenem spretnostnem poligonu so se vsi učenci odločili, da bodo opravljali 
kolesarski izpit. Učenci so zelo dobro osvojili prometna pravila ter pravila varne vožnje s 
kolesom v prometu. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 1.−2. r. PETRA KASTELIC 
Z učenci so se v podaljšanem bivanju pripravljali na tekmovanje Kresnička. Vse poizkuse so 
izvedli v šoli, razen sušenje sadja so učenci naredili samostojno. V šoli so pregledali vse 
naloge, ki so se navezovale na ta poizkus, ter si ogledali tudi slike. Učenci so bili zelo 
motivirani za poskuse, radi so sodelovali, sami postavljali hipoteze ter nanje iskali rešitve. 
 
NARAVOSLOVNI KROŽEK KRESNIČKA, 3.‒5. r. UROŠ PRIMC 
Z učenci so se na tekmovanje Kresnička pripravljali v podaljšanem bivanju, kjer so naredili 
vse poskuse, razen opazovanja zvezd in sušenje sadja. Učenci so z zanimanjem izvajali 
eksperimente. 
 
PROMET IN TEHNIKA, 4. r. ALENKA KOLAR 
Učenci so pridobili spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom in se 
naučili pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču, 
spoznali so dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa, 
usposabljali so se za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih 
sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave. Vsi učenci so uspešno opravili teoretični del 
kolesarskega izpita. 
 
USTVARJALNI KROŽEK, 1.−2. r. PETRA KASTELIC 
Ustvarjali so različne izdelke na temo, ki je bila načrtovana v letni pripravi. Določene želje so 
učenci izrazili tudi sami, tako da jim je mentorica pripravila material in jih vodila do končnega 
izdelka. Izdelke so razstavili v učilnici in v skupnih prostorih šole. Naredili so tudi izdelke za 
sceno lutkovne predstave, ki so jo izvedli učitelji PŠ Šentlovrenc. V toplejših dneh so izdelke 
izvajali zunaj, učenci so si pogrnili odeje in tako na svežem zraku izdelovali razne izdelke, 
največkrat iz odpadnega materiala. Naredili so tudi izdelke iz ličja, ki so jih nato podarili 
Društvu podeželskih žena Tavžentroža. 
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11 DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 
Udeležba na šolskih tekmovanjih je bila okrnjena zaradi izrednih razmer, ki jih je tudi v 
letošnjem šolskem letu narekovala epidemija. Vsa tekmovanja, ki so bila načrtovana v 
jesenskem in zimskem delu šolskega leta 202/2021 so odpadla, oz. so bila prestavljena. 
Njihova izvedba pa tudi ob koncu šolskega leta ni bila mogoča zaradi epidemioloških razmer, 
ki tovrstnih dejavnosti za učence niso dovoljevale. Kljub vsemu so se naši učenci lahko 
udeležili kar nekaj tekmovanj in to tudi na državni ravni ter dosegli odlične rezultate. 
 
V analizo so vključeni dosežki učencev na tistih tekmovanjih, ki so se jih učenci lahko ob vseh 
omejitvah udeležili. Dosežki učencev so primerljivi z dosežki v preteklih letih, seveda ob 
upoštevanju okoliščin, znotraj katerih so učenci izkazovali in dokazovali svoje znanje. 
 
Kljub vsemu se je tekmovanj udeležilo veliko število učencev in 39 % teh učencev je doseglo 
priznanje. Od tega je 9,9 % učencev doseglo srebrno ali zlato priznanje na državnem nivoju. 
 
Tabela 10 – Dosežki učencev od 1. do 9. razreda 
 

Zap. 
št. 

Tekmovanje 
Št. 
uč. 

Bronasto 
p. 

Srebrno 
p. 

Zlato 
p. 

1. 
ANGLEŠČINA 8. r. 28 6 0 2 

ANGLEŠČINA 9. r. 13 9 2 (drž.) 0 

2. 
ASTRONOMIJA 8. r. 9 4 1 (drž.) 1 

ASTRONOMIJA 9. r. 6 2 0 0 

3. 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 4. r. 20 8 0 0 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 5. r. 28 12 0 0 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 6. r. 11 4 0 0 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 7. r. 17 6 0 0 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 8. r. 2 1 0 0 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 9. r. 10 4 2 (drž.) 0 

4. 
FIZIKA 8. r. 10 6 3 (drž.) 0 

FIZIKA 9. r. 11 4 1 (drž.) 0 

5. 
KEMIJA 8. r. 10 6 1 (drž.) 0 

KEMIJA 9. r. 10 3 0 0 

6. 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 1. r. 72 35 0 0 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 2. r. 50 16 0 0 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 3. r. 40 14 0 0 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 4. r. 36 12 0 0 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 5. r. 24 11 5 (drž.) 0 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU 6. 
do 9. r. 

92 29 5 (drž.) 0 

7. KRESNIČKA 1. do 7. r 175 67 0 0 

8. LOGIKA 8. r. 4 2 1 (drž.) 0 

9. MEHURČKI 3. r. 27 vsi prejeli priznanje  

10. NEMŠČINA 5 1 0 0 

11. ZGODOVINA 8. in 9. r. 7 2 0 0 
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12. PROTEUS 8. in 9. r. 11 3 0 0 

13. SLADKORNA BOLEZEN 8. in 9. r. 29 8 2 (drž.) 0 

14. VESELA ŠOLA 4. – 9. r. 24 9 6 (drž.) 0 

15. EKOKVIZ 2 2 (drž.) 0 0 

16. 

LOGIČNA POŠAST 

40 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
19 bisernih priznanj 
15 bronastih priznanj 
6 priznanj 
 
DRŽAVNO TEKMOVANJE 
1 zlato priznanje 
1 srebrno priznanje 
9 priznanj 

SKUPAJ 823 290 29 (drž.) 3 

 
Tabela 11 – Dosežki učencev na športnih tekmovanjih 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo sicer načrtovali izvedbo vseh športnih tekmovanj tako na 
ravni šole, kakor tudi na drugih ravneh. Zaradi izrednih razmer in odpovedi tekmovanj ni bilo 
izvedenih nobenih športnih tekmovanj. Zato v tem šolskem letu nimamo evidentiranih 
nobenih športnih rezultatov učencev, prav tako morebitni prihodnji rezultati učencev na 
športnem področju ne bodo primerljivi z rezultati v zadnjih preteklih letih. 
 
 

12 DRUGE OBČASNE DEJAVNOSTI 
 
Učenci so razstavljali različne tehnične, likovne in druge izdelke v matični šoli, v PŠ 
Šentlovrenc, v PŠ Dolenja Nemška vas in v PŠ Dobrnič. V okviru danih možnosti je bila 
aktivna tudi Skupnost učencev OŠ Trebnje, ki je uspešno izpeljala: 

- sprejem prvošolcev v skupnost učencev, 

- sprejem učencev v Rdeči križ, 

- zbiralno akcijo papirja in 

- zasedanje šolskega parlamenta, ki ga je izvedla na daljavo, preko videokonference. 
 
Izšla je tudi tematska številka Zarij, ki smo jo vsebinsko razdelili na tri med seboj povezane 
sklope. V prvem sklopu so učenci razmišljali o Sloveniji in njeni 30-letnici. Razlagali so pomen 
državnih simbolov ter opisali spomine svojih staršev in starih staršev na čas osamosvojitve 
naše države. V drugem sklopu so svoja razmišljanja posvetili dr. Alojziju Šuštarju, vidni 
osebnosti na verskem in političnem področju, ki je odigral pomembno politično vlogo v času 
slovenskega osamosvajanja. Tretji sklop pa je bil namenjen razmišljanju o domu in domovini 
in o občutenju Republike Slovenije kot drugega doma mnogim, ki so jih ekonomski ali kakšni 
drugi razlogi pripeljali v ta del evropskega prostora. 
 
Prav tako smo ob praznovanju dneva državnosti izdali priložnostno publikacijo z naslovom 30 
korakov do samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je nastala po dokumentarno-
igranem filmu, ki so ga učenci OŠ Trebnje skupaj z mentorji pripravili v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti oz. tridesetletnici plebiscita za samostojno Slovenijo.  
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13 POSODABLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN STROKOVNO DELO TER 
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVK IN DELAVCEV 

 
Strokovni delavci so v tem šolskem letu poleg dosedanjim usmeritvam dajali prednost 
razvijanju kompetenc pri učencih na področju komunikacije, digitalne pismenosti in 
digitalnih kompetenc, ob tem pa so seveda učence spodbujali k inovativnosti, kreativnosti in 
podjetnosti pri svojem delu. Tudi v izrednih razmerah in v okoliščinah, ki so narekovale 
drugačen pristop k delu, prilagojeno organizacijo in izvedbo pouka, smo sledili glavnim 
usmeritvam projekta Pogum, ki razvija kompetence inovativnega, kreativnega in podjetnega 
pristopa k učenju in delu. 
 
Poleg tega smo nadaljevali z razvijanjem aktivnih pristopov poučevanja, razvijanju 
elementov formativnega spremljanja, oblikovanju pristopov za učinkovito uporabo IKT pri 
pouku, spodbujanju vztrajnosti in prizadevnosti, razvijanju kulture medsebojnih odnosov in 
pozitivne komunikacije, razvijanju sodobnih pristopov h krepitvi kompetence učenja učenja 
in nadaljevanju udejanjanja koncepta razvojnega načrta. 
 
Zaradi pojava epidemije in posledično temu izrednih ukrepov smo tudi izobraževanje 
strokovnih delavcev prilagodili temu primerno. Izobraževanja so potekala na daljavo preko 
video konferenc in webinarjev. Vsebina je bila podrejena vzpostavljanju učenja na daljavo. 
Strokovni delavci šole so se izobraževali na: 
- skupnih tematskih izobraževalnih konferencah v šoli, 
- skupnih izobraževalnih predavanjih v šoli, 
- študijskih skupinah (na mentorskih šolah), 
- skupnih videlo izobraževalnih konferencah, 
- individualno preko webinarjev. 
 
Vsebina izobraževanja je bila namenjena potrebam sodobne šole in v skladu z razvojnimi 
usmeritvami Osnovne šole Trebnje. 
 
Ob vsem tem smo posodobili digitalno komunikacijsko platformo in jo dodatno prilagodili 
potrebam vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, učiteljem pa z nabavo e-tablic dodatno 
omogočili učinkovito in raznoliko rabo IKT pri izvajanju VIZ dela z učenci. Prav tako smo z 
dodatnim številom računalnikov, ki smo jih zagotovili tudi za učence, če so izrazili to potrebo, 
v veliki meri izboljšali VIZ delo z učenci na daljavo, kot pa smo ga omogočili v preteklem 
šolskem letu. Ugotavljamo, da smo pri usposobljenosti strokovnih delavcev za delo z IK 
tehnologijo naredili velik korak naprej in opolnomočili za delo z IKT tudi večje število 
učiteljev. 
 
 

14 KNJIŽNICA 
 
Dejavnosti knjižnice v OŠ Trebnje so se izvajale v skladu z letnim delovnim načrtom in so bile 
v veliki meri realizirane. Zaradi uvedbe izrednih ukrepov zaradi virusa Covid-19, smo 
nekatere načrtovane dejavnosti prilagodili razmeram učenja na daljavo, nekatere pa niso 
bile realizirane.  
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14.1 Bibliotekarsko strokovno delo 
 
Računalniška izposoja knjižničnega gradiva je potekala enkrat tedensko v PŠ Šentlovrenc 
(četrtek – po pouku) in dvakrat tedensko v PŠ Dolenja Nemška vas (ponedeljek in petek PU) 
in v PŠ Dobrnič (ponedeljek in petek po pouku). Šolska knjižnica s čitalnico in možnostjo 
uporabe računalnika je bila odprta od 7. do 14.30.  
V času pouka na daljavo je  bilo možno vračilo in izposoja gradiva iz šolske knjižnice po 
dogovoru. 
 
Podatki o izposoji za obdobje od 1. 9. 2020 do 29. 6. 2021: 
Vpis novih članov: 174 (od tega 7 zaposlenih in 167 učencev)   
Obisk: 10857  (število uporabnikov) 
Izposoja: 9559 (izposoja po številu enot) 
 
Ure KIZ 
Ure v razredih od 1. do 9. so bile načrtovane in z učitelji dogovorjene  vnaprej, vendar zaradi 
izrednih razmer del načrtovanih ur ni bil realiziran. 
 

KIZ 
        RAZRED 

LETNO ŠT. UR 
REALIZIRANO 
ŠT. UR 

% 

1 16 8 50 % 

2 16 4 25 % 

3 20 15 75 % 

4 16 4 25 % 

5 16 4 25 % 

6 16 16 100 % 

7 25 25 100 % 

8 16 0 0 % 

9 16 12 43 % 

SKUPAJ  157 88 56 % 

    

DNV 20 9 45 % 

Dobrnič 20 10 50 % 

Šentlovrenc 20 10 50 % 

SKUPAJ 60 29 48 % 

 
14.2 Vzporedne dejavnosti v šolski knjižnici 
 
Bralna značka     
Skupaj je bralo za bralno značko 709 učencev, to je 63,41  % učencev OŠ Trebnje. 
Učenci so brali mladinske knjige slovenskih in tujih avtorjev ter spoznavali pesniške zbirke, 
primerne starostni stopnji. Priporočilni seznam branja v šolski knjižnici je bil dovolj obširen, 
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da si je lahko vsakdo izbral za branje primerno knjigo. Učenci so lahko izbirali med sodobnimi 
mladinskimi pripovednimi deli slovenskih in tujih avtorjev. Izbrane pesniške zbirke so dela iz 
slovenske klasike ali sodobnih slovenskih pesnikov. 
 
Pogovor o prebranih knjigah je potekal v času na daljavo tudi po ZOOMU, učencem smo dali 
vse možnosti za opravljanje BZ, knjige so lahko brali tudi z domačih polic in po lastnem 
izboru, čas za opravljeno BZ smo podaljšali vse do konca šolskega leta. Kljub temu je 
odstotek bralcev padel. 
 
Učenci, ki so brali za bralno značko (3 pripovedna besedila in  3 pesmi), so ob koncu šolskega 
leta dobili priznanje (1., 4. in 7. r. tudi mapo). Za večjo bralno motivacijo smo učence 3. 
razreda nagradili s knjigo Lile Prap Zgodbe in nezgodbe, učence 6. razreda pa s knjigo Vinka 
Moderndorferja Kot v filmu. 
 
Zlatih bralcev je bilo 34 devetošolcev, to je 35,78 %  učencev 9. razreda. Zlati bralci so dobili 
spominsko priznanje in knjigo Partljič.doc, ki jim jo je poklonilo Društvo Bralna značka 
Slovenije - ZPMS. 
 
Bralna značka za odrasle 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali  z bralno značko za odrasle 2020/2021 z 
namenom, da spodbujamo bralno kulturo pri zaposlenih na naši šoli. V branje smo ponudili 
izbor knjig pisatelja Franceta Bevka, saj je v letu 2020 minilo 130 let od rojstva in 50 let od 
smrti pisatelja. Bevk se je rodil in umrl na isti koledarski dan, 17. septembra. 
 
Najbolj prebrana dela so bila: Pestrna, Lukec in njegov škorec, Kaplan Martin Čedermac.  
Bralci so si izbrali za branje 3 naslove priporočenih knjig. Izpolnili so zloženko s sporočilom 
ob prebranih knjigah. 
 
Zaključek BZ za odrasle smo imeli v torek, 25. 5. 2021, popoldne, ko smo se zbrali pri 
upokojeni sodelavki Metodi Livk na Velikem Cirniku. V pogovoru se je razpletala beseda o 
Bevkovih junakih iz prebranih zgodb. Bralno značko za odrasle je zaključilo 16 delavcev šole. 
Prejeli so priznanja in spominsko nagrado. 
 
Knjižne uganke 
Knjižne uganke, ki smo jih pripravili v šolski knjižnici, so bile prilagojene starosti učencev in 
razvrščene v dve starostni skupini. Knjižne uganke so reševali učenci od 1. do 9. razreda. 
Vsebina ugank je bila povezana z aktualnimi dogodki. Odziv je bil nižji v primerjavi s 
preteklimi leti. Knjižne uganke so bile v tem šolskem letu dostopne v spletni učilnici ŠOLSKA 
KNJIŽNICA. Mesečno smo izžrebali 2 učenca, ki sta prejela knjižno nagrado.  
 
Razstave v šolski knjižnici 
Priložnostne razstave, vsebinsko povezane z aktualnimi dogodki, so bile  na matični šoli in 
podružničnih šolah Dobrnič in Dolenja Nemška vas.  
 
Na centralni šoli  smo posebej izpostavili: 

 september: izbrane knjige iz projekta RASTEM S KNJIGO/NACIONALNI MESEC 
SKUPNEGA BRANJA 
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 oktober:  mesec šolske knjižnice, prva slovenska knjiga-Trubar, miniaturna knjiga 

 marec: PESNIŠKE ZBIRKE, ki so nas skozi čas zaznamovale od Prešerna do danes / 
pesniške zbirke Ferija Lainščka / POMLAD  

 maj: razstava ob svetovnem dnevu čebel / VEZENJE in izbor knjig desetnica 2021 
 
Spletna učilnica ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 povezave in vsebine za dostop do informacijskih virov (spletni viri, e-knjige, e-revije, 
Biblos, Audibook, Cobiss) 

 aktualni dogodki (knjižni sejem, tradicionalni slovenski zajtrk, nacionalni mesec 
skupnega branja, svetovni dan knjige in noč knjige, mednarodni dan knjig za otroke) 

 bralna značka (priporočilni seznami s povezavami do e-knjig) 

 mesečna knjižna uganka 

 učna ura KIZ Slava vojvodine Kranjske za 9. razred 
 
Odprtost knjižnice v času dela na daljavo 

 Vračilo in izposoja gradiva iz šolske knjižnice je bilo možno po dogovoru. 

 Prevzem gradiva je potekal ob dogovorjenem terminu pred službenim vhodom v 
šolo. 

 Komunikacija je potekala preko e-pošte, ko smo uporabnikom pomagali in svetovali 
pri izbiri gradiva. 

 Obisk knjižnice je bil mogoč za posameznike v skladu s priporočili NIJZ. 
 
Nacionalni mesec skupnega branja 8. 9.-11. 10. 2020 
Učence smo pozivali k skupnemu branju s plakati in urami KIZ, ko smo poudarjali, da si je 
treba vzeti čas in brati tudi skupaj z odraslimi. Prvošolci so dobili knjigo Slavka Pregla 
Smejalnik in cvililna zavora (Društvo BZ in ZPMS). To je bil tudi poziv otrokom, da k 
skupnemu branju povabijo svoje starše. S knjižno uganko smo pomen skupnega branja 
povezali z novo izdano knjigo Mihe Kovača BEREM, DA SE POBEREM in knjigo Slavka Pregla 
Smejalnik in cvililna zavora. 
 
Oktober – mednarodni mesec šolskih knjižnic  
Letošnje geslo je bilo »ISKANJE POTI DO ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA«. Učence smo 
spodbujali k razmišljanju o pomenu šolskih knjižnic pri iskanju poti do zdravja in dobrega 
počutja ob prvih vodenih obiskih šolske knjižnice (1.-6. razred) ter jih seznanjali z možnostmi 
dostopa do informacij v šolski knjižnici in na spletu. 
 
2. april – mednarodni dan knjig za otroke 
Ob 2. aprilu zaključujemo branje za bralno značko, zato smo učence pozvali, da dokončajo 
branje in pogovore o prebranem. V šolski knjižnici nismo izvajali načrtovanih ur KIZ, vsebine 
ob tem dogodku pa smo pripravili in ponudili vsem razredom od 1. do 9. razreda v spletno 
učilnico ŠOLSKA KNJIŽNICA: 
 
1.-3. razred: Mednarodni dan knjig za otroke in Kristina Brenkova 
4.-9. razred: Mednarodni dan knjig za otroke in intervjuji s sodobnimi slovenskimi pisci 
 
Srečanja z ustvarjalci 
19. 5. 2021 igralka Saša Pavček – ZOOM povezava  - 6. razred (Založba Miš) 
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Sodelovanje z aktivi 
Šolska knjižnica sodeluje s šolskimi aktivi pri načrtovanju nakupa knjižnega gradiva, pri 
izvajanju različnih dnevov dejavnosti, pri izvedbi ur KIZ in organizaciji dogodkov. V tem 
šolskem letu je bilo uspešno sodelovanje z naslednjimi aktivi: slovenščina, svetovalna služba, 
DSP, aktivi 1.-5., OPB,  umetnost, tuji jeziki. 
 
POGUM                                                                                                                                                                 
V okviru projekta POGUM smo v šolski knjižnici razvijali in izvedli preko navedenih dejavnosti 
naslednje kompetence: 
 
RASTEM S KNJIGO: Sedmošolci so odkrivali priložnosti uporabe knjižničnega gradiva in 
iskanja informacij v e-obliki, saj je bil kulturni dan izpeljan na daljavo v spletni učilnici.  
Vzpostavili so nove povezave in združili posamezne elemente področja pri iskanju informacij  
na spletu. V končni anketi so učenci dokazali tudi poznavanje domoznanske zbirke Knjižnice 
Pavla Golie in pomembnih členov RASTOČE KNJIGE v Trebnjem. Po ogledu posnetkov so 
učenci reševali anketo, da so dokazali svoje spoznavanje in se preizkusili  tudi v iskanju 
gradiva v COBISS-u. 
 
Zaradi šole na daljavo nismo izvedli NOČI v knjižnici, medgeneracijskega branja in 
načrtovanega vodenega obiska 4. razreda v splošni knjižnici v kraju. 
 
14.3  Sodelovanje s Knjižnico Pavla Golie Trebnje 
 
Projekt Rastem s knjigo 
V okviru projekta Rastem s knjigo »izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu 
sedmošolcu« smo za 7. razrede v sredo, 7. aprila 2020, izvedli kulturni dan na daljavo. V 
spletni učilnici je bila objavljena vsebina z navodili za delo. 
 
Učenci so si preko videoposnetkov ogledali predstavitev Knjižnice Pavla Golie Trebnje, 
delovanje in storitve knjižnice, v drugem posnetku pa so spoznali domoznansko zbirko in 
stalno razstavo Rastoča knjiga. 
 
Knjigo Mateta Dolenca Kako dolg je čas (Javna agencija za knjigo RS) so učenci dobili že v 
šoli. V skupni zoom uri so se učenci povezali z učiteljem slovenščine. 
 
Svetovni dan knjige - 23. april 
Virtualni posnetek O Andersenovih pravljicah, ki ga je pripravila Knjižnica Pavla Golie 
Trebnje, smo objavili v spletni učilnici ŠOLSKA KNJIŽNICA in spodbudili naše učence k 
poslušanju. 
14.4  Sodelovanje z zunanjimi društvi in inštitucijami 
 
Društvo bralna značka Slovenije 
Društvo nam omogoča nabavo motivacijskega gradiva in poskrbi skupaj z ZPMS za knjižne 
nagrade za učence 1. in 9. razreda (zlati bralci). 
Sproti nas seznanja z novostmi in vabi na izobraževalna srečanja, ki so bila ponujena na 
spletni povezavi. 
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Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS  
Oktobra smo sodelovali v projektu Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS ob mednarodnem 
mesecu šolskih knjižnic. V knjižnici je potekala vrsta aktivnosti, s katerimi smo želeli opozoriti 
na pomen šolskih knjižnic (knjižna uganka, razstava, spodbujanje branja, spodbujanje 
uporabe računalniškega kataloga, ure KIZ). 
 
Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY  
Aprila smo se priključili bralno spodbujevalni akciji Mednarodne zveze za mladinsko 
književnost IBBY z naslovom GLASBA BESED. Učencem smo v spletni učilnici posredovali 
poslanico z vzporednimi vsebinami, ki naj bi si jih učenci ogledali skupaj s svojimi učitelji.  
 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije  
Sodelovanje je potekalo v okviru projekta Rastem s knjigo, ko so sedmošolci tudi dobili 
knjigo Mateta Dolenca Kako dolg je čas.  
 
Založba Miš 
V sklopu projekta Bralnice pod slamnikom  nam je Založba Miš omogočila ZOOM srečanje z 
ustvarjalko Sašo Pavček, ki smo ga izvedli z učenci 6. razreda.  
 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Konec leta 2020 smo statistično poročilo šolske knjižnice posredovali NUK, ki spremlja in 
vrednoti dejavnosti tudi šolskih knjižnic v Sloveniji 
 
 

15 REALIZACIJA PROGRAMA EKOŠOLE V OŠ TREBNJE 
 
Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti 
uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Osnovna šola Trebnje je bila v ta 
projekt letos vključena že 14. leto. 
 
Septembra smo pripravili letni delovni načrt ustanove s cilji, ki smo jih uresničevali skozi 
celotno šolsko leto: vzgoja za okoljsko odgovornost, razvijanje pozitivnih medsebojnih 
odnosov, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, spodbujanje branja. 
 
Aktivnosti, ki smo jih izvedli: 

 Sodelovali smo v projektu SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.  

 Ponovno smo izvedli projekt SLOVENSKA HRANA – TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK – novembra 2020 na daljavo in 11. 6. 2021 v šoli.  

 V sklopu šolske prehrane in v posameznih razrednih skupnostih smo namenili 
pozornost tudi na naslednjim področjem: 

 Možnost samopostrežnega izbora nekaterih jedi. 

 Naročanje hrane v večji embalaži. 

 Kaj jemo? - Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov. 

 Uporaba ekološko pridelane hrane. 

 Preskrba s hrano iz svežih, surovih in lokalnih sestavin. 

 Možnost dobiti manjšo porcijo ali dodaten obrok. 

 Vsakodnevno zagotavljanje raznovrstne prehrane. 
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 Zmanjševanje ostankov hrane. 

 Učenci v PB so sodelovali v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN – zmanjševanje količin 
odpadne hrane, odgovorno ravnanje s hrano, prehranska pismenost. 

 Organizirali smo akcijo ZBIRANJA PAPIRJA. Maja 2021 smo zbrali 15580 kg odpadnega 
papirja, denar je prejela Skupnost učencev OŠ Trebnje.  

 To šolsko leto zaradi slabih epidemioloških razmer nismo izvedli ZBIRALNO-
OZAVEŠČEVALNE AKCIJE EEO, BATERIJ, AKUMULATORJEV, SIJALK – podjetje ZEOS. 
Odpeljali pa so se odpadki, ki so nastali na šoli. 

 Ohranili smo ustaljene akcije: ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV (2 veliki (100 l) 
vreči), IZRABLJENIH BATERIJ TER TONERJEV IN KARTUŠ.  

 S pomočjo podjetja Jazon in Zelene oskrbe smo na šoli ohranili ZABOJNIKE ZA 
ZBIRANJE CELULOZE KOT SUROVINO ZA IZDELAVO TOPLOTNE IZOLACIJE. Skrbeli smo 
tudi za ustrezno odlaganje papirnega gradiva, za redno odvažanje ter o tem obvestili 
vse delavce šole in učence.  

 V šolskem letu 2013/2014 smo zbrali 140 kg odpadnega papirja, 2014/2015 173 kg in 
2015/16 194 kg, v šolskem letu 2016/17 223 kg, 2017/18 264 kg, 2018/19 285 kg in 
2019/20 130 kg odpadnega papirja. Podatka o zbrani količini papirja v šolskem letu 
2020/21še nimamo. 

 Obisk CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – eko (tehniški) dan za učence 2. r. je 
odpadel zaradi izrednih razmer. So pa z učenci na daljavo izvedli EKO DAN – DAN 
ZEMLJE, z izključno ekološkimi vsebinami; april 2021. 

 Za učence od 6. do 9. razreda so odpadli načrtovani dnevi dejavnosti, nadomeščeni 
so bili z drugo ekološko vsebino. 

 Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja so učenci 
obravnavali problematiko zavržkov hrane in spoznavali recepte za pripravo različnih 
jedi iz ostankov hrane.  

 V okviru projekta EKO-PAKET smo ozaveščali o pomenu pravilnega odlaganja in 
recikliranja KEMS embalaže; učitelje smo povabili k sodelovanju pri ustvarjalnih 
nagradnih natečajih – do 30. 4. 2021. 

 Z učenci smo se udeležili EKOKVIZA, tekmovanja za naziv »največja ekofaca«, 
katerega teme so bile letos: hrana (6. r.), ogljični odtis/krožno gospodarstvo (7. r.) 
energija (8. r.) – 27. 1. 2021. 

 V aktivnosti EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE so sodelovali trije učitelji, ekobralno 
značko pa je osvojilo zgolj 39 učencev (padec motivacije za branje).  

 Sodelovali smo na likovnem natečaju: LIKOVNO USTVARJANJE (LIKOVNI NATEČAJ) – 
ustvarjalno likovno delovanje na teme: podnebne spremembe, izdelki iz odpadne 
embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost, mleko; do 26. 3. 2021. 

 To šolsko leto smo prvič izvedli projekt ŠOLSKA VRTILNICA, kjer so učenci spoznavali 
značilnosti rastlin, spoznavali zelišča, ustvarili so zeliščni vrt. 

 Ponujen je bil tudi nov projekt MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE. V okviru tega 
projekta so učenci spoznavali pot mleka od kmetije do kozarca, obeležili so svetovni 
dan mleka. 

 Obveščanje, seznanjanje in motiviranje učiteljev ter učencev za sodelovanje na 
raziskovalnih in ustvarjalnih natečajih ter drugih akcijah, razpisanih tekom šolskega 
leta. 
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16 ZDRAVA ŠOLA 
 
V okviru projekta Zdrava šola z različnimi dejavnostmi spodbujamo, omogočamo in krepimo 
zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem in socialnem. V šolskem letu 2020/2021 
smo izvedli naslednje dejavnosti: 

- preventivne zdravstvene delavnice za romske učence, 
- preventivne delavnice za romske starše na področju zdravja, uporabe interneta in 

varnosti v prometu, 
- sodelovanje v dobrodelnih akcijah (zbiranje plastičnih zamaškov in zvezkov, 

posredovanje informacij za letovanja, donacija delovnih zvezkov, pomoč šolskega 
sklada), 

- Skrinjica zaupanja – učenci so lahko anonimno izrazili svoje želje, prošnje in stiske, 
- spodbujali telesno dejavnost med poukom (kinestetične mize, minuta za zdravje, 

rekreacijski odmor, gibalni kotički v razredu), 
- sodelovanje z Rdečim križem, 
- sodelovanje z vodjo šolske prehrane (okušanje eksotičnih sadežev, tradicionalni 

slovenski zajtrk), 
- delavnica socialnih iger za povezovanje učencev in izboljševanje razredne klime, 
- delavnica o medsebojnih odnosih na razrednikovi uri. 

 
Načrtovali smo še nekaj drugih dejavnosti, ki pa so odpadle zaradi izrednih razmer in dela na 
daljavo. V sodelovanju z aktivom DSP v času dela na daljavo smo učence spodbujali pri 
načinu zdravega življenja preko gibalnih, sprostitvenih nalog, ki so bile v času šolanja od 
doma še toliko bolj pomembne.  
 
 

17 ŠOLSKA PREHRANA  
 
V šolskem letu 2020/2021 smo za učence pripravljali naslednje obroke: 
- malico, 
- popoldansko malico – za učence podaljšanega bivanja, 
- kosilo za učence od 1. do 3. razreda, 
- kosilo za učence od 4. do 6. razreda, 
- kosilo za učence od 7. do 9. razreda. 
Cena šolske prehrane je bila usklajena s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport, 
sprememba cene je sledila stopnji uradne inflacije. Trudili smo se, da je vsak učenec pojedel 
v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsa finančna sredstva za zagotavljanje prehrane smo namensko 
porabili. Pri dodeljevanju regresiranih obrokov smo upoštevali Pravilnik o subvencioniranju 
šolske prehrane učencem. Ostale stroške so krili starši. 
 
Pri pripravi hrane v kuhinji smo upoštevali načela zdrave prehrane iz Resolucije o 
nacionalnem programu prehranske politike, na osnovi katere je Ministrstvo za zdravje 
oblikovalo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Jedilniki  
so bili usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi glede na starostno skupino 
otrok in v ravnovesju s porabo. Obroki so vsebovali priporočene kombinacije različnih vrst 
živil iz vseh skupin živil in so bili prilagojeni sezoni. 
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Nabavljali smo živila v večjih embalažah, kar je bilo tudi finančno bolj ekonomično.  
Kuharice so se izobraževale in usposabljale za varno delo z živili. 
 
Dietni obroki 
Po dogovoru s starši in na osnovi zdravniškega potrdila smo za posamezne učence po 
navodilih zdravnika pripravljali tudi dietne obroke. Dietni obroki so se pripravljali ločeno in 
so bili tudi ustrezno ločeni od ostalih jedi. Pri pripravi dietnih obrokov smo za vsako dieto 
uporabljali ustrezne zamenjave za odsvetovano živilo. V šolskem letu 2020/2021 smo imeli 
na OŠ Trebnje 16 različnih diet (dieta brez mleka, laktoze, glutena, oreškov, lešnikov, 
arašidov, soje, kivija, marelic, jajc, rib in morskih sadežev, svinjine in jagod; diete pri 
sladkorni bolezni in kombinacija različnih prilagojenih diet). Tudi na podružnični šoli Dobrnič 
smo pripravljali dietne obroke za eno učenko.  
 
Šolska shema 
S projektom Šolska shema smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2020/2021. V okviru izvajanja 
sheme smo učencem poleg redne šolske prehrane enkrat na teden ponudili različne vrste 
svežega sadja ali zelenjave. V letošnjem šolskem letu smo v okviru spremljevalnih dejavnosti 
učencem in delavcem šole predstavili različne vrste eksotičnega sadja. Pripravili smo tudi 
degustacijo le-tega. V uspešno izvajanje sheme smo vključili tako izobraževalne kot tudi 
promocijske aktivnosti šole. V okviru izobraževalnih aktivnosti, ki so potekale predvsem v 
oddelkih podaljšanega bivanja in s sodelovanjem z učiteljico gospodinjstva Barbaro Primc, 
smo z učenci pripravljali različne jedi in prigrizke, v katere smo vključili sadje in zelenjavo.   
 
Slovenski zajtrk 
Prav tako smo v okviru projekta Slovenski zajtrk na osnovnih šolah razvijali pozitiven odnos 
do zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane ter v ta namen učencem podrobneje 
predstavili osnovna živila, ki sestavljajo zdrav slovenski zajtrk ter lokalne pridelovalce in 
dobavitelje omenjenih Pri tematski razrednikov uri so učitelji učence vzpodbujali k zdravi 
prehrani, uživanju hrane lokalnega izvora, h kulturnemu uživanju hrane in zmanjševanju 
odpadkov hrane.  
 
Projekt Hrana ni za tjavendan 
V šolskem letu 2020/21 smo nadaljevali s sodelovanjem pri projektu Hrana ni za tjavendan, 
na osnovni šoli Trebnje in podružnični šoli Šentlovrenc, ki si prizadeva za zmanjšanje 
odpadkov hrane. Merili smo tudi količino odpadkov hrane pri malici in kosilu. Na PŠ 
Šentlovrenc so uspeli zmanjšati količino odpadkov hrane na minimum, na OŠ Trebnje pa nam 
še ni uspelo tako drastično zmanjšati odpadkov hrane. Dejavnosti so potekale v okviru 
podaljšanega bivanja v sodelovanju s šolsko kuhinjo in pri izbirnemu predmetu sodobna 
priprava hrane.  
 
 

18 DELO S STARŠI 
 
Starši so eden od najpomembnejših deležnikov v procesu vzgojno-izobraževalnega dela, zato 
smo v tem šolskem letu načrtovali različne oblike sodelovanja z njimi. Starše smo povabili na 
šolske prireditve in projektne dejavnosti, katerih so se udeležili po svojih zmožnostih glede 
na službene obveznosti, ki jih imajo. Starši so se udeležili naslednjih prireditev: 



Realizacija LDN – 2020/2021 

 40 

- sprejem učencev ob prvem šolskem dnevu, 
- proslava v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti (virtualna proslava), 
- proslava v počastitev kulturnega praznika (virtualna proslava), 
- valeta za učence 9. razreda , 
- proslava v počastitev dneva državnosti in 30-letnice samostojnosti Republike 

Slovenije. 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela smo staršem predstavili na roditeljskih sestankih in 
sicer smo za vsak razred pripravili in izvedli tri roditeljske sestanke. Vsi roditeljski sestanki so 
bili izvedeni v obliki video konferenc. 
 
Vsebina roditeljskih sestankov je bila: 
1. roditeljski sestanek: 

 Organizacija VIZ dela 

 Predstavitev VIZ dela v oddelku 

 Potrditev oz. izvolitev predstavnikov staršev oddelka v Svet staršev 
2. roditeljski sestanek: 

 Analiza vzgojno-izobraževalnega dela v 1. polletju 

 Predstavitev učnih dosežkov učencev v 1. polletju 

 Predlogi in pobude udeležencev 
3. roditeljski sestanek: 

 Analiza VIZ dela v oddelku 

 Zaključek šolskega leta 
Poleg roditeljskih sestankov smo se s starši srečevali na rednih mesečnih pogovornih urah, 
kjer so se starši informirali o učnem uspehu svojih otrok in njihovem napredovanju. 
Roditeljski sestanki so potekali preko video konferenc, saj zaradi ukrepov starše nismo 
spuščali v šolske prostore, prav tako tudi pogovorne ure za starše. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo aktivnosti s starši prilagodili in jim v času izrednih razmer 
pošiljali obvestila s podrobnimi navodili in opisi izvajanja vseh vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti. Staršem smo omogočili, da nam pošiljajo svoje predloge, pobude, da izrazijo tudi 
morebitne bojazni ob vseh teh ukrepih, ki smo jih na podlagi usmeritev resornega 
ministrstva, Ministrstva za zdravje, Zavoda RS za šolstvo NIJZ tudi izvajali. 
 
Obisk staršev na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je različen, čeprav so starši pohvalili 
pripravo video srečanja in samo izvedbo teh srečanj na daljavo. V spodnjih tabelah je 
prikazan odstotek obiska staršev na posameznih roditeljskih sestankih v letošnjem šolskem 
letu. 
 
Tabela 14: Obisk staršev na roditeljskih sestankih 
 
Tabela 14.1: Obisk staršev učencev od 1. do 5. razreda 
 

RAZRED 
ŠTEVILO 
UČENCEV 

UDELEŽBA NA RODITELJSKIH SESTANKIH 

1. 2. 3. 

ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % 

1. A 25 20 80,00% 20 80,00% 19 76,00% 
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1. B 26 25 96,15% 18 69,23% 17 65,38% 

1. C 25 23 92,00% 19 76,00% 22 88,00% 

1. D 25 22 88,00% 19 76,00% 14 56,00% 

1. K 26 22 84,62% 21 80,77% 26 100,00% 

1. L 21 19 90,48% 9 42,86% 14 66,67% 

1. M 10 9 90,00% 8 80,00% 4 40,00% 

1. RAZRED 158 140 88,61% 114 72,15% 116 73,42% 

2. A 21 12 57,14% 13 61,90% 13 61,90% 

2. B 21 8 38,10% 10 47,62% 12 57,14% 

2. C 21 11 52,38% 14 66,67% 12 57,14% 

2. D 22 13 59,09% 12 54,55% 16 72,73% 

2. K 21 14 66,67% 18 85,71% 10 47,62% 

2. L 11 8 72,73% 7 63,64% 4 36,36% 

2. M 7 7 100,00% 4 57,14% 4 57,14% 

2. RAZRED 124 73 58,87% 78 62,90% 71 57,26% 

3. A 24 21 87,50% 21 87,50% 15 62,50% 

3. B 25 22 88,00% 16 64,00% 13 52,00% 

3. C 25 19 76,00% 18 72,00% 12 48,00% 

3. D 23 19 82,61% 18 78,26% 15 65,22% 

3. E 21 15 71,43% 13 61,90% 10 47,62% 

3. K 27 24 88,89% 19 70,37% 15 55,56% 

3. L 7 5 71,43% 4 57,14% 3 42,86% 

3. M 9 9 100,00% 6 66,67% 7 77,78% 

3. RAZRED 161 134 83,23% 115 71,43% 90 55,90% 

4. A 24 22 91,67% 19 79,17% 16 66,67% 

4. B 25 20 80,00% 9 36,00% 14 56,00% 

4. C 24 19 79,17% 16 66,67% 12 50,00% 

4. D 21 17 80,95% 8 38,10% 12 57,14% 

4. K 15 11 73,33% 9 60,00% 6 40,00% 

4. L 12 10 83,33% 6 50,00% 5 41,67% 

4. M 8 7 87,50% 1 12,50% 3 37,50% 

4. RAZRED 129 106 82,17% 68 52,71% 68 52,71% 

5. A 23 17 73,91% 7 43,48% 10 30,43% 

5. B 21 14 66,67% 10 23,81% 5 47,62% 

5. C 23 15 65,22% 8 34,78% 8 34,78% 

5. D 28 22 78,57% 9 50,00% 14 32,14% 

5. K 17 15 88,24% 11 100,00% 17 64,71% 

5. L 9 3 33,33% 1 33,33% 3 11,11% 

5. M 12 11 91,67% 7 50,00% 6 58,33% 

5. RAZRED 133 97 72,93% 53 39,85% 63 47,37% 

SKUPAJ 705 550 77,16% 428 59,81% 408 51,63% 
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Tabela 14.2 – Obisk staršev učencev od 6. do 9. razreda 
 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV 

UDELEŽBA NA RODITELJSKIH SESTANKIH 

1. 2. 3. 

ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % 

6. A 26 23 88,46% 17 65,38% 16 61,54% 

6. B 27 21 77,78% 12 44,44% 17 62,96% 

6. C 27 21 77,78% 25 92,59% 13 48,15% 

6. D 26 21 80,77% 22 84,62% 14 53,85% 

6. RAZRED 106 86 81,13% 76 71,70% 60 56,60% 

7. A 24 15 62,50% 11 45,83% 14 58,33% 

7. B 24 19 79,17% 12 50,00% 7 29,17% 

7. C 24 17 70,83% 16 66,67% 12 50,00% 

7. D 25 16 64,00% 15 60,00% 20 80,00% 

7. E 24 18 75,00% 8 33,33% 8 33,33% 

7. RAZRED 121 85 70,25% 62 51,24% 61 50,41% 

8. A 24 17 70,83% 13 54,17% 24 100,00% 

8. B 24 15 62,50% 14 58,33% 11 45,83% 

8. C 24 16 66,67% 18 75,00% 9 37,50% 

8. D 22 17 77,27% 14 63,64% 18 81,82% 

8. RAZRED 94 65 69,15% 59 62,77% 62 65,96% 

9. A 24 16 66,67% 13 54,17% 15 62,50% 

9. B 25 16 64,00% 17 68,00% 17 68,00% 

9. C 23 14 60,87% 16 69,57% 17 73,91% 

9. D 24 14 58,33% 22 91,67% 21 87,50% 

9. RAZRED 96 60 62,50% 68 70,83% 70 72,92% 

SKUPAJ 417 296 70,76% 265 64,13% 253 61,47% 

 
Govorilne ure so potekale po razporedu ob torkih v matični šoli in ob četrtkih v podružničnih 
šolah. Obisk staršev na posameznih govorilnih urah je razviden iz spodnje tabele. 
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Tabela 15 – Obisk staršev na govorilnih urah za učence od 1. do 5. razreda 
 

ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. %

1. A 25 7 28,00% 6 24,00% 8 32,00% 15 60,00% 8 32,00% 7 28,00%

1. B 26 15 57,69% 5 19,23% 20 76,92% 10 38,46% 5 19,23% 8 30,77%

1. C 25 15 60,00% 8 32,00% 6 24,00% 12 48,00% 18 72,00% 20 80,00%

1. D 25 21 84,00% 18 72,00% 3 12,00% 6 24,00% 11 44,00% 6 24,00%

1. K 26 12 46,15% 8 30,77% 23 88,46% 8 30,77% 8 30,77% 7 26,92%

1. L 21 11 52,38% 7 33,33% 5 23,81% 7 33,33% 6 28,57% 7 33,33%

1. M 10 7 70,00% 1 10,00% 6 60,00% 5 50,00% 6 60,00% 4 40,00%

1. RAZRED 158 88 55,70% 53 33,54% 71 44,94% 63 39,87% 62 39,24% 59 37,34%

2. A 21 11 52,38% 5 23,81% 6 28,57% 8 38,10% 8 38,10% 8 38,10%

2. B 21 3 14,29% 7 33,33% 4 19,05% 3 14,29% 1 4,76% 8 38,10%

2. C 21 12 57,14% 8 38,10% 9 42,86% 8 38,10% 6 28,57% 12 57,14%

2. D 22 0,00% 7 31,82% 5 22,73% 6 27,27% 4 18,18% 7 31,82%

2. K 21 15 71,43% 4 19,05% 7 33,33% 9 42,86% 5 23,81% 6 28,57%

2. L 11 1 9,09% 6 54,55% 3 27,27% 3 27,27% 2 18,18% 6 54,55%

2. M 7 7 100,00% 0 0,00% 2 28,57% 3 42,86% 2 28,57% 1 14,29%

2. RAZRED 124 49 39,52% 37 29,84% 36 29,03% 40 32,26% 28 22,58% 48 38,71%

3. A 24 7 29,17% 14 58,33% 4 16,67% 8 33,33% 9 37,50% 8 33,33%

3. B 25 0,00% 9 36,00% 12 48,00% 8 32,00% 6 24,00% 17 68,00%

3. C 25 14 56,00% 11 44,00% 11 44,00% 7 28,00% 6 24,00% 6 24,00%

3. D 23 15 65,22% 6 26,09% 3 13,04% 5 21,74% 6 26,09% 9 39,13%

3. E 21 3 14,29% 4 19,05% 21 100,00% 3 14,29% 5 23,81% 2 9,52%

3. K 27 16 59,26% 11 40,74% 6 22,22% 15 55,56% 5 18,52% 14 51,85%

3. L 7 4 57,14% 3 42,86% 4 57,14% 5 71,43% 4 57,14% 4 57,14%

3. M 9 5 55,56% 2 22,22% 3 33,33% 5 55,56% 1 11,11% 3 33,33%

3. RAZRED 161 64 39,75% 60 37,27% 64 39,75% 56 34,78% 42 26,09% 63 39,13%

4. A 24 0,00% 16 66,67% 7 29,17% 7 29,17% 3 12,50% 5 20,83%

4. B 25 0,00% 13 52,00% 8 32,00% 9 36,00% 14 56,00% 10 40,00%

4. C 24 14 58,33% 4 16,67% 3 12,50% 9 37,50% 0,00% 6 25,00%

4. D 21 0,00% 5 23,81% 3 14,29% 6 28,57% 19 90,48% 8 38,10%

4. K 15 8 53,33% 2 13,33% 9 60,00% 7 46,67% 6 40,00% 6 40,00%

4. L 12 4 33,33% 5 41,67% 7 58,33% 3 25,00% 6 50,00% 4 33,33%

4. M 8 4 50,00% 4 50,00% 3 37,50% 4 50,00% 2 25,00% 2 25,00%

4. RAZRED 129 30 23,26% 49 37,98% 40 31,01% 45 34,88% 50 38,76% 41 31,78%

5. A 23 4 17,39% 4 17,39% 5 21,74% 7 30,43% 6 26,09% 3 13,04%

5. B 21 6 28,57% 6 28,57% 7 33,33% 4 19,05% 4 19,05% 6 28,57%

5. C 23 10 43,48% 9 39,13% 6 26,09% 10 43,48% 4 17,39% 6 26,09%

5. D 28 9 32,14% 7 25,00% 7 25,00% 9 32,14% 8 28,57% 7 25,00%

5. K 17 9 52,94% 7 41,18% 3 17,65% 8 47,06% 3 17,65% 6 35,29%

5. L 9 2 22,22% 2 22,22% 4 44,44% 2 22,22% 1 11,11% 3 33,33%

5. M 12 2 16,67% 2 16,67% 2 16,67% 7 58,33% 3 25,00% 2 16,67%

5. RAZRED 133 42 31,58% 37 27,82% 34 25,56% 47 35,34% 79 59,40% 74 55,64%

SKUPAJ 705 273 38,72% 236 33,48% 245 34,75% 251 35,60% 261 37,02% 285 40,43%

RAZRED
ŠTEVILO 

UČENCEV 1. 2. 3.

UDELEŽBA NA GOVORILNIH URAH

4. 5. 6.
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Tabela 16 – Obisk staršev na govorilnih urah za učence od 6. do 9. razreda 
 

ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. % ŠT. ST. %

6. A 26 6 23,08% 2 7,69% 2 7,69% 2 7,69% 4 15,38% 5 19,23%

6. B 27 6 22,22% 5 18,52% 1 3,70% 3 11,11% 10 37,04% 4 14,81%

6. C 27 9 33,33% 7 25,93% 7 25,93% 6 22,22% 6 22,22% 5 18,52%

6. D 26 1 3,85% 5 19,23% 4 15,38% 3 11,54% 1 3,85% 3 11,54%

6. RAZRED 106 22 20,75% 19 17,92% 14 13,21% 14 13,21% 21 19,81% 17 16,04%

7. A 24 1 4,17% 7 29,17% 4 16,67% 8 33,33% 13 54,17% 3 12,50%

7. B 24 4 16,67% 5 20,83% 6 25,00% 5 20,83% 7 29,17% 1 4,17%

7. C 24 8 33,33% 4 16,67% 6 25,00% 7 29,17% 8 33,33% 6 25,00%

7. D 25 8 32,00% 7 28,00% 3 12,00% 3 12,00% 3 12,00% 4 16,00%

7. E 24 4 16,67% 4 16,67% 5 20,83% 3 12,50% 6 25,00% 5 20,83%

7. RAZRED 121 25 20,66% 27 22,31% 24 19,83% 26 21,49% 37 30,58% 19 15,70%

8. A 24 2 8,33% 5 20,83% 8 33,33% 4 16,67% 4 16,67% 5 20,83%

8. B 24 2 8,33% 4 16,67% 3 12,50% 4 16,67% 2 8,33% 4 16,67%

8. C 24 3 12,50% 4 16,67% 4 16,67% 4 16,67% 3 12,50% 3 12,50%

8. D 22 1 4,55% 5 22,73% 8 36,36% 6 27,27% 3 13,64% 6 27,27%

8. RAZRED 94 8 8,51% 18 19,15% 23 24,47% 18 19,15% 12 12,77% 18 19,15%

9. A 24 3 12,50% 3 12,50% 7 29,17% 4 16,67% 6 25,00% 4 16,67%

9. B 25 3 12,00% 3 12,00% 5 20,00% 2 8,00% 3 12,00% 1 4,00%

9. C 23 3 13,04% 3 13,04% 2 8,70% 2 8,70% 5 21,74% 4 17,39%

9. D 24 0 0,00% 8 33,33% 2 8,33% 5 20,83% 4 16,67% 5 20,83%

9. RAZRED 96 9 9,38% 17 17,71% 16 16,67% 13 13,54% 18 18,75% 14 14,58%

SKUPAJ 417 64 14,83% 81 19,27% 77 18,54% 71 16,85% 88 20,48% 68 16,37%

6.RAZRED
ŠTEVILO 

UČENCEV

UDELEŽBA NA GOVORILNIH URAH

1. 2. 3. 4. 5.

 
 
 

19 SODELOVANJE IN POVEZOVANJE ŠOLE Z ZUNANJIMI  INSTITUCIJAMI IN ZUNANJIMI 
SODELAVCI  

 
V šolskem letu 2020/2021 je za povezanost šole s krajem in za navezo z mediji poleg tistih, ki 
smo po sami naravi dela zadolženi za to (ravnatelj, pomočnice ravnatelja, tajnica šole) 
skrbela učiteljica Marija Bahun in vodje podružničnih šol. Posamezne dogodke smo objavljali 
v lokalnem časopisu oz. na spletnih straneh šole in drugih medijev kot je npr. Lokalno.si. 
Učiteljice in učitelji ter svetovalne delavke so k uresničevanju posameznih nalog iz Letnega 
delovnega načrta povabili tudi zunanje institucije in posamezne strokovnjake.  
 
Takšno povezovanje je bilo na področjih: 

 kolesarski izpit: Policijska postaja Trebnje 

 planinski krožek: Planinsko društvo Trebnje 

 zdrava šola: Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, Zdravstveni dom Trebnje 

 solidarnost in prostovoljstvo: Dom starejših občanov Trebnje 

 projekt Pogum – Inovativnost, kreativnost, podjetnost: MIZŠ, ZRSŠ, ŠR 

 projekt Bralna pismenost: Filozofska fakulteta 

 bibliotekarske ure: Knjižnica Pavla Golie Trebnje 
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Šola se je povezovala z zunanjimi strokovnjaki tudi pri izobraževanju staršev, in sicer z 
Zdravstvenim domom Trebnje, Policijsko postajo Trebnje, Zavodom za zaposlovanje Trebnje, 
z zavodom Safe.si, s Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, z zavodom Stopinje in z 
Izobraževalnim centrom M. 
 
Telovadnico smo dali v brezplačno uporabo: 

 Društvu Sožitje, 

 Trebanjskim mažoretam ob nastopu za starše in sponzorje. 
 
Šola je v ožjem lokalnem okolju delovala tudi na področju kulture. S pevskimi zbori, 
recitacijami učencev, plesnimi skupinami in s programom učencev, ki igrajo posamezne 
instrumente, ter z učitelji, ki so vključeni v okoliška društva je šola sodelovala na prireditvah 
lokalnih društev in na mnogih drugih prireditvah, ki so jih pripravljale posamezne krajevne 
skupnosti. V šolskem letu 2020/2021 je bil delež tega sodelovanja manjši, saj smo se zaradi 
epidemioloških razmer morali zelo prilagoditi ukrepom za varovanje zdravja. 
 
 

20 OCENA REALIZACIJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Vse načrtovane oblike obveznega in dogovorjenega vzgojno-izobraževalnega dela niso mogle 
potekati v skladu z Letnim delovnim načrtom, saj smo z uvedbo izrednih razmer morali svoje 
delo prilagoditi ukrepom, ki jih je zaradi ponovne širitve epidemije koronavirusa razglasila 
Vlada Republike Slovenije. Svoje dejavnosti smo morali prilagoditi navodilom pristojnega 
ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Realizacija ur po posameznih področjih je bila kljub učenju na daljavo in prilagoditvi tako 
urnika kakor tudi načina dela z učenci zelo dobra, saj smo ob ponovnem prihodu učencev v 
šolo vzgojno-izobraževalni proces ustrezno prilagodili. Vsi dnevi dejavnosti niso bili 
realizirani, saj jih zaradi nastale situacije in vseh omejitev ni bilo mogoče realizirati. Tiste 
dneve, ki smo jih za učence lahko pripravili na daljavo, pa so učenci realizirali. 
 
Po ponovni vrnitvi v šolo in izvajanju VIZ dela neposredno v šoli, smo v šoli zabeležili kar 
nekaj okužb učencev, prav tako pa tudi zaposlenih, zato smo izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa ves čas prilagajali. V skladu z navodili NIJZ smo za učence in 
zaposlene odredili karanteno in v nadaljevanju zanje organizirali učenje na daljavo. Zato smo 
večina dejavnosti uspeli v celoti izpeljati, nekatere pa smo prilagodili razmeram primerno. 
 
Žal je bila večina tekmovanj na državni pa tudi že na nižjih ravneh zaradi epidemije 
preklicana, zato se učenci vseh tekmovanj v tem šolskem letu niso mogli udeleževati. 
 
Z učenci smo šolo in šolsko delo navzven zelo dobro predstavili tako na kulturnih prireditvah, 
ki smo jih uspeli z učenci pripraviti do uvedbe izrednih razmer, kakor tudi v času šolanja na 
daljavo.  
 
Poleg ustaljenega dela na šoli, ki je uokvirjeno z zakonskimi določili in opredeljeno v Letnem 
delovnem načrtu, smo v preteklem šolskem letu preko razvojnega načrtovanja nadaljevali z 
razvijanjem in izpopolnjevanjem skrbi za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. 
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Že vrsto let nas pesti prostorska stiska tako v matični šoli, kakor tudi v PŠ Šentlovrenc, ki ni 
samo posledica povečanega števila učencev v zadnjem obdobju, ampak tudi neprilagojenost 
šolskih prostorov potrebam devetletne osnovne šole. Primanjkuje nam ustreznih učilnic za 
izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri slovenščini, tujem jeziku in matematiki, 
primanjkuje nam kabinetov oz. manjših učilnic za izvajanje individualne in skupinske pomoči 
ter dodatne strokovne pomoči tako za romske, kakor tudi za učence, ki imajo z odločbo 
opredeljene prilagoditve za delo, zelo pa primanjkuje tudi vadbenega prostora za mlajše 
učence, saj je telovadnica zelo zasedena in se jo težje prilagodi za delo z učenci prvega 
triletja. Mal telovadnica v šoli pa je za tovrstno vadbo neuporabna, saj je polovico zaseda 
Glasbena šola Trebnje, ki ima v njej orkestrsko vadbo. 
 
Prav tako nam manjka zbornica v matični šoli, ki je nimamo, kjer bi učitelji imeli svoj prostor 
za čas odmora oz. priprave neposredno pred poukom, manjkajo nam ustrezni prostori za 
izvajanje svetovalne dejavnosti in dodatni kabineti, kjer bi lahko shranjevali učne 
pripomočke in didaktični material. Veliko gnečo ob posameznih časovnih terminih – zjutraj, 
pred poukom in po pouku in posledično temu obremenjenost s hrupom, gnečo na šolskih 
hodnikih in jedilnici v času kosil, nam povzroča tudi sistem izvajanja šolskih prevozov, ki je 
slabo prilagojen urniku učencev in ritmu dela celotne šole. Čeprav razumemo težnjo občine 
po racionalizaciji prevozov in s tem zmanjševanju stroškov prevoza, menimo, da bi lahko z 
ustreznejšo rešitvijo več prispevala za učence k bolj prijaznemu voznemu urniku. Mnogi 
učenci namreč zjutraj dolgo čakajo na pričetek pouka, ta čas pa zaradi pomanjkanja šolskih 
prostorov ne morejo ustrezno izrabiti za pripravo na pouk. Ob naših večkratnih pobudah 
občini s predlogi za izboljšanje materialnih pogojev in šolskih prevozov ugotavljamo, da se 
Občina Trebnje, kot ustanoviteljica, sicer odziva na naše pobude, vendar se rešitve zelo 
počasi in po našem mnenju morda ne dovolj aktivno udejanjajo. 
 
Čeprav se naše možnosti zaradi pomanjkanja prostorov zelo zožujejo, kar pomeni, da bo 
potrebno v zelo kratkem času hitro iskati vzdržne rešitve, ki bodo glede materialnih pogojev 
zagotavljale ustrezno in predvsem varno delovanja šole, smo z dobro organizacijo dela in 
razporeditvijo dejavnosti ter s sodelovanjem Glasbene šole Trebnje ter Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje uspeli načrtovane dejavnosti uspešno izpeljati. 
 
Še vedno izvajamo vzgojno-izobraževalno delo z učenci v prostorih, ki niso v celoti prilagojeni 
programu devetletne osnovne šole, prav tako tudi ne populaciji učencev, ki obiskuje 
Osnovno šolo Trebnje. Poleg siceršnje prostorske stiske, zaradi katere izvajamo pouk za širi 
oddelke četrtega razreda v prostorih CIK-a Trebnje in za en oddelek učencev tretjega razreda 
v prenovljenem hišniškem stanovanju ob telovadnici, nam predvsem primanjkuje prostorov 
za izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence, ki so usmerjeni z odločbo in za dodatno 
strokovno pomoč za romske učence. 
 
Premajhna je tudi jedilnica šole, ki je predvsem v času kosil, ko učenci hitijo tudi na šolske 
prevoze, najbolj obremenjena. Izvajanju šolskih prevozov se moramo prilagajati tako, da 
učenci lahko odidejo še na kosilo, kar pa je spričo organizacije pouka, organizacijo prevozov 
in prostorskih zmogljivosti jedilnice in tudi kuhinje zelo težko. Primanjkuje nam tudi 
prostorov za strokovne delavce, saj učitelji nimajo svoje zbornice, kaj šele kabinetov, kjer bi 
lahko v večji meri hranili didaktične pripomočke, izvajali svetovalne razgovore z učenci in se 
pripravljali na vzgojno-izobraževalno delo z učenci. 
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Kljub vsemu smo tako, kot vsa leta doslej tudi letos uspeli vsebinske cilje, zastavljene v 
okviru načrtovanega programa, realizirati s sodelovanjem vseh, s katerimi se v vzgojno 
učnem procesu srečujemo. 
 
To pa so poleg staršev in zunanjih sodelavcev tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Šola za ravnatelje, Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti in Občina Trebnje kot ustanoviteljica šole. 
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je sinteza poročil, ki so jih pripravili 
koordinatorji in vodje posameznih področij in dejavnosti. Zbrani podatki, ki smo jih 
obdelovali skupaj s pomočnicami ravnatelja, so bili osnova za pripravo poročila, zato gre 
zahvala vsem, ki so pripravljali posamezna poročila in odgovorno zbirali ter vnašali podatke.  
 
Poročilo je tako skupek posameznih poročil in predstavlja okvir, znotraj katerega smo v 
šolskem letu 2020/2021 delovali. 
 
Za vso pomoč, sodelovanje in konstruktivno podporo pri pripravi Poročila o realizaciji 
letnega delovnega načrta za leto 2020/2021 se vsem zahvaljujemo. 
 
 

Ravnatelj 
Rado Kostrevc 

 
 
 
         ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Trebnje, 31. 8. 2021 
 


