PUBLIKACIJA
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor
telefon (tajništvo): 02 320 69 50
e-pošta: os-f.preserna-mb@guest.arnes.si
spletna stran: http://osfpmaribor.si/
davčna št.: 12844209

Podružnična šola Staneta Lenardona
Razvanjska 66, Razvanje
telefon: 02 331 14 13

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

VODSTVO ŠOLE
Ravnatelj:
Damjan Pihler, prof.
e-pošta: damjan.pihler@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 54
Pomočnika ravnatelja:
Boštjan Strnad, prof.
e-pošta: bostjan.strnad@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 52
mobilni telefon: 051 241 715
Natalija Drakšič, prof.
e-pošta: natalija.draksic@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 51
mobilni telefon: 040 973 952
Vodja podružnične šole:
Boris Györköš, prof.
e-pošta: boris.gyorkos@guest.arnes.si
TAJNIŠTVO
Darja Vrečko, tajnica VIZ VI
e-pošta: darja.vrecko@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 50
RAČUNOVODSTVO
Silva Žigart
e-pošta: silva.zigart@guest.arnes.si
telefon: 02 320 69 66
Anita Strnad
e-pošta: anita.strnad@osfpmaribor.si
telefon: 02 320 69 59 (do 10.45), 02 320 69 66 (od 11.15 do 15.00)
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Svetovalne delavke so:
Vida Živkovič, univ. dipl. socialna delavka (za učence od 1. do 5. razreda)
telefon: 02 320 69 67
mobilni telefon: 031 650 182
e-pošta: vida.zivkovic@guest.arnes.si
Marija Mitrović, mag. prof. inkluzivne pedagogike (za učence od 6. do 9. razreda)
telefon: 02 320 69 56
mobilni telefon: 031 650 162
e-pošta: marija.mitrovic@osfpmaribor.si
Ksenija Radinovič, mag. psih. (nudi pomoč učencem, pri katerih so zaznane učne težave in
potrebujejo pomoč)
Starši se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovoru v prostorih šolske svetovalne službe
v dopoldanskem času od 9. do 11. ure, v popoldanskem času pri gospe Mariji Mitrović vsak torek od
14. do 16. ure, pri gospe Vidi Živkovič pa vsak četrtek od 14. do 16. ure, ter v času rednih mesečnih
govorilnih ur.
Več o delu svetovalne službe lahko preberete tukaj
Telefonske številke, ki so vam lahko v pomoč:
• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor,
tel.: 02 234 97 00, 040 832 105,
• Center za socialno delo Maribor, tel.: 02 250 66 00
• Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor: 02 2286 200
• Krizni center za mlade Maribor, tel.: 02 250 26 60
• Telefon TIN – za odrasle: 02 251 70 57
• Telefon TOM – za otroke: 116 111
• Zdravstveni dom Maribor, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo,
tel.: 02 228 63 54
• Zasebna pedopsihiatrična ambulanta - dr. Potočnik Dajčman:
02 620 24 52 ali ga. Vajd Ledinek: 02 620 24 50
• Center za preprečevanje odvisnosti Maribor, tel.: 02 333 12 56
• Varna hiša Maribor, tel.: 480 61 00
• Infopeka, tel.: 300 68 50 ali 041 481 246
• Rdeči križ, tel.: 02 234 40 00
• različne spletne strani: ne-odvisen.si, e-tom; tosemjaz.net
Svetovalna delavka Marija Mitrović koordinira tudi aktivnosti z nadarjenimi učenci, tako da se lahko
obrnete nanjo glede morebitnih informacij v zvezi s prepoznavanjem nadarjenih učencev in delom z
njimi. Podrobnosti o delu z nadarjenimi učenci lahko preberete na naši spletni strani.

3

PSIHOLOGINJA:
Dr. Branka Ribič Hederih, univ. dipl. psih.
Branka Ribič Hederih bo v tem šolskem letu sodelovala pri delu z nadarjenimi učenci in pri pomoči
učencem s posebnimi potrebami.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
V šoli nudimo individualno in skupinsko pomoč učencem s težavami na različnih področjih učenja.
Pomoč nudimo otrokom, ki imajo težave pri branju, pisanju, računanju, koncentraciji, gibanju, govoru
in jeziku ter pri učenju nasploh. Prav tako izvajamo dodatno pomoč za učence Rome. Za učence
priseljence organiziramo dodatne ure intenzivnega poučevanja slovenskega jezika, ki ga izvajamo
preko sistemiziranih ur MIZŠ.
Podrobnosti o individualni in skupinski pomoči učencem ter dodatni strokovni pomoči za učence
Rome lahko preberete na naši spletni strani.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Temeljna vloga knjižnice je dostopnost do kakovostnega gradiva. Učencem in učiteljem nudi knjige in
druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki
informacij. Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica nudi prostor za
učenje, iskanje informacij, branje, raziskovanje ter za pogovor o prebranih knjigah. Izposoja knjig je
možna vsak delovnik od 7.30 do 15. ure, v podružnični šoli pa vsako sredo od 10. do 14. ure. V šolski
knjižnici vas pričakujeta knjižničarki Irena Gradišnik in Lana Meglič Kovačič.
V okviru knjižnice je organiziran tudi učbeniški sklad, katerega namen je, da se učencem zagotovijo
učbeniki, ki jih učenci potrebujejo pri pouku. Izposoja je za vse razrede brezplačna. Učbeniški sklad
vodi Irena Gradišnik. Podrobnosti lahko najdete na spletni strani.
Na šoli imamo tudi šolski sklad, s katerim nudimo pomoč socialno šibkim učencem in financiramo
dejavnosti ter potrebe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme,
zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva pridobivamo iz prispevkov staršev, občanov,
donacij in iz drugih virov. Podrobnosti o šolskem skladu so dostopne tukaj.
Organ upravljanja šole je svet zavoda, ga sestavljajo predstavniki delavcev šole, predstavniki
ustanoviteljice (MO Maribor) in predstavniki staršev. Podrobnosti o sestavi sveta zavoda naše šole si
lahko ogledate na šolski spletni strani.
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. V njem ima vsak oddelek po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. Podrobnosti o vlogi sveta staršev
so dostopne tukaj.
SODELOVANJE STARŠI-ŠOLA-UČENCI
Govorilne ure potekajo vsak prvi delovni četrtek v mesecu, in sicer za starše učencev matične šole
ob 17. uri, za starše učencev podružnične šole v Razvanju pa ob 17.30.
Enkrat tedensko imajo učitelji govorilne ure tudi dopoldanskem času - termine si lahko ogledate na
šolski spletni strani.
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POGOVORNE URE
Tudi v šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali s pogovornimi urami za učence in starše. Na tak
način želimo oblikovati nove oblike sodelovanja ter pristne in sproščene odnose. Pogovorne ure pri
posameznem učitelju potekajo po vnaprejšnjem dogovoru, in sicer za učence načeloma 1. šolsko
uro ob petkih, za starše pa 30 minut pred rednimi mesečnimi govorilnimi urami.
Priporočamo vam, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, saj boste tako lažje
spremljali otrokov napredek v šoli.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI UČENCEV
Učenci so se dolžni udeleževati vseh dejavnosti, ki so predpisane s šolskim koledarjem. Starši lahko
razredniku posredujete opravičilo preko eAsistenta ali ga oddate na obrazcu Obvestilo o odsotnosti
od pouka, ki ga najdete tukaj.
Učenec, ki je izostal od pouka, mora opravičilo prinesti najkasneje v petih dneh po izostanku
oziroma k prvi razredni uri.
Če razrednik po prihodu učenca v šolo opravičila ne dobi pravočasno, izostanka ni mogoče opravičiti.
Razrednik ni dolžan opravičiti izostanka, če učenec zanj ni imel utemeljenega razloga. V primeru
neopravičenega izostanka, ki je posledica malomarnosti in pozabljivosti, razrednik učenca opomni. V
primeru namernega izostanka od pouka in drugih šolskih dejavnosti razrednik obvesti starše ter po
potrebi v reševanje težav vključi tudi šolsko svetovalno službo.
Vnaprej znane izostanke učenca dovoljujejo:
• eno uro učitelj, ki ima takrat pouk,
• do tri dni razrednik,
• nad tri dni ravnatelj.
Učenec, ki želi biti odsoten več kot tri dni, mora pisno najavo odsotnosti, ki jo podpišejo starši ali
skrbniki, vročiti razredniku vsaj tri dni pred nameravanim nastopom odsotnosti. Te pravice ni mogoče
izkoristiti štirinajst dni pred koncem prvega in drugega ocenjevalnega obdobja.
ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje
naročijo. Vsi obroki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in omogočajo
otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano
otrok.
Malica
Prvošolčki imajo malico od 9.05 do 9.25, ostali učenci pa od 9.55 do 10.15. Učenci podružnične šole
imajo malico od 9.05 do 9.25. Za sadno malico imajo na razpolago različno sadje.
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Kosilo
Čas kosila je od 11.55 do 14.30. Učenci prejmejo za prevzem kosila magnetni ključek. Pred
prevzemom kosila se z njimi preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo kosilo. Izgubo
ključka je potrebno prijaviti v tajništvo šole med 8.00 in 9.30. Stroški izdaje novega bodo v znesku
5,00 EUR obračunani na položnici.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano, in sicer v
tajništvu šole na anita.strnad@osfpmaribor.si ali darja.vrecko@guest.arnes.si oziroma na št.: 02 320
69 59 ali 02 320 69 50 (do 8.30). Odjava kosila je možna za isti dan, odjava malice in zajtrka pa za
dan naprej. V kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno.
Podrobnosti o naročilu, subvenciji in odjavi šolske prehrane lahko najdete tukaj.
PODALJŠANO BIVANJE UČENCEV IN JUTRANJE VARSTVO
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju
od konca pouka do 16.05 (dežurna skupina do 16.55, v podružnični šoli do 16.30). V tem času učenci
sodelujejo v kulturnih, športnih, umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih.
Jutranje varstvo za učence 1. razredov traja od 6.15 do 8.15. Na željo staršev ga organiziramo tudi
za ostale učence matične in podružnične šole. Učencem 1. razredov krije stroške jutranjega varstva
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Stroške jutranjega varstva za učence od 2. do 5.
razreda v matični šoli in podružnični šoli poravnajo starši sami.
STATUS, KI OMOGOČA PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Učenci, ki izpolnjujejo pogoje za prilagajanje šolski obveznosti, lahko prejmejo poseben status učenca
vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega mladega umetnika. Pravila o prilagajanju
šolskih obveznosti za učence o objavljena na spletni strani šole.
ORGANIZACIJA PREVOZA UČENCEV
Učenci s stalnim prebivališčem v našem okolju, ki je od šole oddaljeno več kot 4 km, in učenci, ki
prihajajo v šolo po nevarnih poteh, imajo zagotavlja brezplačen avtobusni prevoz. Šolski prevoz
izvaja podjetje MARPROM – mariborski potniški promet – s svojimi mestnimi in primestnimi linijami.
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. Osnovna šola mora
sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi
obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri izvajanju rednih sistematičnih
zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Več na naši spletni strani.
VARNOST UČENCEV
Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev ter jih varovati pred nadlegovanjem, trpinčenjem,
zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno
sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno poniževali drugi učenci, delavci
šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor. S tem namenom izvaja različne aktivnosti in ukrepe
za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanja nasilja. Več lahko najdete v naših pravilih šolskega
reda.
Kajenje, uživanje alkohola in drog je v prostorih šole in njeni neposredni okolici strogo
prepovedano. Če učitelj ugotovi, da učenec uživa alkohol, poseduje drogo ali jo uživa, o svojih
ugotovitvah obvesti starše in šolsko svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.
Šola s hišnim redom ureja vprašanja, pomembna za življenje v šoli. Ogledate si si ga lahko tukaj.

URNIK ZVONJENJA
1.-3. razred

4.-9. razred

1. ura

7.30–8.15

1. ura

7.30–8.15

2. ura

8.20–9.05

2. ura

8.20–9.05

malica

3. ura

9.10–9.55

3. ura

9.25–10.10

4. ura

10.15–11.00

malica
4. ura

rekreativni
odmor

10.15–11.00
rekreativni
odmor

5. ura

11.10–11.55

5. ura

11.10–11.55

6. ura

12.00–12.45

6. ura

12.00–12.45

7. ura

12.50–13.35

7. ura

12.50–13.35

8. ura

13.40–14.25

8. ura

13.40–14.25

9. ura

14.30–15.15

9. ura

14.30–15.15

10. ura

15.20–16.05

10. ura

15.20–16.05
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PREDMETNIK – OBVEZNI PROGRAM
Obvezni program predmetnika osnovne šole si lahko ogledate tukaj.
V 7., 8. in 9. razredu si učenci izberejo obvezne izbirne predmete, ki jih obiskujejo 2 ali 3 ure tedensko.
Podrobnosti o izbirnih predmetih v šolskem letu 2022/23 so objavljene na spletni strani šole, seznam
izbirnih predmetov pa si lahko ogledate tukaj.
V okviru predmetnika potekajo tudi dnevi dejavnosti glede na spodnjo razporeditev.
Dnevi dejavnosti:

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni
dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5
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PREDMETNIK - RAZŠIRJENI PROGRAM
a) FAKULTATIVNI POUK
Predmet

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

Računalništvo – FPR

-

1

1

1

Nemščina – FPN

2

2

2

2

Šola organizira fakultativni pouk računalništva in nemščine. K fakultativnemu pouku se lahko vpišejo
vsi učenci, ki kažejo zanimanje in sposobnost za jezik ter računalništvo.
b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Predmet

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Nemščina – N2N

2

2

2

2

2

2

Italijanščina – N2I

2

2

2

Računalništvo – NRA

1

1

1

Tehnika – NTE

1

1

1

Šport– NŠP

1

1

1

Umetnost – NUM

1

1

1

Angleščina – N1A

1. r.
2

8

c) DEJAVNOSTI OB POUKU
Dodatni in dopolnilni pouk potekata pri slovenščini, matematiki, fiziki, kemiji, po potrebi pa tudi pri
drugih predmetih. Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja. Dopolnilni pouk pa učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Razpored dodatnega in dopolnilnega pouka si lahko ogledate na naši spletni strani.
Za razvijanje različnih interesov učencev organizira osnovna šola interesne dejavnosti, ki jih določi z
letnim delovnim načrtom. Seznam interesnih dejavnosti, termina in učitelje, ki jih poučujejo, je
dostopen tukaj.
V šolskem letu 2022/23 načrtujemo NASLEDNJE EKSKURZIJE IN SREČANJA:
1. razred:
Doživimo Pohorje: »Pastirčkov dan«, Slovenska Bistrica

20. junij 2023/
21. junij 2023

2. razred:
Rogatec, muzej na prostem

21. junij 2023

3. razred:
Spoznajmo Ptuj

21. junij 2023

4. razred:
Rimska nekropola, obisk jame Pekel in botanični vrt Tal 2000

21. junij 2023

5. razred:
Dinopark Bled (v okviru šole v naravi)

29. maj 2023/
5. junij 2023

6. razred:
Cerkniško jezero, muzej Jezerski hram

7. junij 2023

7. razred:
Center vesoljskih tehnologij Nordung in Žička kartuzija

7. junij 2023

8. razred:
Po poteh naravne in kulturne dediščine: Bled

7. junij 2023

9. razred:
Sošolci na potepu

7. junij 2023

Ekskurzija za učence, ki obiskujejo FPN, NIP in N2N
(4. in 7.– 9. razred)
Ekskurzija za učence, ki obiskujejo FPN in NIP
(3., 5. in 6. razred)
Ekskurzija za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni
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14. oktober 2022
26. maj 2023
maj 2023

TEČAJNA OBLIKA – NADSTANDARD
1. razred:
• drsanje (5.–9. 12. 2022)
• plavalni tečaj (termin še ni potrjen)
2. razred:
• plavalni tečaj (september ali oktober 2022)
• drsanje (12.–16. 12. 2022)
3. razred:
• plavalni tečaj (5. 6.–16. 6. 2023)
5. razred:
• kolesarski tečaj z izvedbo kolesarskega izpita (celotno šolsko leto)
9. razred:
• plesni tečaj – priprava na valeto (termin še ni potrjen)

d) ŠOLA V NARAVI
Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v naravi, ki je ena najzahtevnejših oblik
razširjenega programa osnovne šole. V letošnjem letu načrtujemo naslednje termine šole v naravi:

3. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

1. skupina: 3. a, 3. b in 3. e
CŠOD ŠKORPIJON (Sv. Duh na Ostrem Vrhu)

13.– 15. 3. 2023

2. skupina: 3. b in 3. c
CŠOD ŠKORPIJON (Sv. Duh na Ostrem Vrhu)

15. 3.– 17. 3. 2023

1. skupina: 5. a in 5. b
CŠOD Bohinj

29. 5. – 2. 6. 2023

2. skupina: 5. c in 5. d
CŠOD Bohinj

5.– 9. 6. 2023

zimska šola v naravi na Pohorju (Hotel Jazbec, Trije
5.– 9. 12. 2022
kralji) – izvedba še ni potrjena

7. a in 7. b
CŠOD PECA (Mežica)
7. RAZRED

8.– 12. 5. 2023

7. c in 7. d
CŠOD AJDA (Libeliče)

Podrobnejše kriterije in postopek dodelitve sredstev učencem za šolo v naravi lahko najdete tukaj
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:
• ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023
• ocenjevalno obdobje: od 6. 2. 2023 do 23. 6. 2023
• oz. od 6. 2. 2023 do 15. 6. 2023 za učence 9. razreda.
Izpitni roki za popravne in predmetne izpite:
• učenci 9. razreda: 16. 6.–29. 6. 2023 (1. rok)
• učenci od 1. do 8. razreda: 26. 6.–7. 7. 2023 (1. rok)
• učenci od 1. do 9. razreda: 18. 8.–31. 8. 2023 (2. rok)
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:
• učenci 9. razreda: 3. 5.–15. 6. 2023 (1. rok)
• učenci od 1. do 8. razreda: 3. 5.–23. 6. 2023 (1. rok)
• učenci od 1. do 9. razreda: 18. 8.–31. 8. 2023 (2. rok)
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se
preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Nacionalno preverjanje znanja je za učence
6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno
preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine,
matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister – šolskem letu 2022/23 je na naši šoli to
angleščina.
Datumi nacionalnega preverjanje znanja
• 4. maj 2023 – slovenščina (za 6. in 9. razred)
• 8. maj 2023 – matematika (za 6. in 9. razred)
• 10. maj 2023 – angleščina (za 6. razred in 9. razred)
V letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala tudi pri poskusnem nacionalnem preverjanju
znanja v 3. razredu kot vzorčna šola. O podrobnostih bodo starši učencev 3. razreda pravočasno
seznanjeni.
Podrobnosti o nacionalnem preverjanju znanja lahko najdete tukaj.

11

2022

ŠOLSKI KOLEDAR
četrtek
ponedeljek–petek
ponedeljek
torek
nedelja
ponedeljek
ponedeljek–
ponedeljek
nedelja–ponedeljek
petek
ponedeljek–petek

2023

sreda

1. 9.
31. 10.– 4. 11.
31. 10.
1. 11.
25. 12.
26. 12.
26. 12.–2. 1.
1. in 2. 1.
27. 1.
30. 1.–3. 2.
8. 2.

petek - sobota

17. in 18. 2.

ponedeljek
četrtek
četrtek–torek
ponedeljek–torek

10. 4.
27. 4.
27. 4.–2. 5.
1. in 2. 5.

četrtek

15. 6.

petek

23. 6.

nedelja
ponedeljek–četrtek

25. 6.
26. 6.– 31. 8.
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ZAČETEK POUKA
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK
1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZIMSKE POČITNICE
ZA UČENCE Z OBMOČJA
PODRAVSKE STATISTIČNE REGIJE
PREŠERNOV DAN,
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA
ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA;
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8.
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL
IN OBVESTIL
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE

RAZPORED RAZREDOV, UČILNIC in RAZREDNIKOV ter SORAZREDNIKOV
Seznam za šolsko leto 2022/23 si lahko ogledate na naši spletni strani.

OSTALE DEJAVNOSTI, KI JIH NAČRTUJEMO V ŠOLSKEM LETU 2022/23
GLASBA in PLES
Šola ima:
• otroški pevski zbor MALČKI PALČKI,
• otroški pevski zbor,
• otroški pevski zbor Razvanje,
• mladinski pevski zbor,
• skupino Mladi glasbeniki,
• plesno skupino.
KULTURA in UMETNOST
V šoli je ta dejavnost zelo raznolika. Načrtujemo naslednje oblike kulturnih dejavnosti:
• kulturne dneve,
• ogled gledališke predstave,
• ogled lutkovnih predstav (1. VIO),
• obisk glasbene ustanove,
• filmsko predstavo,
• obisk umetnikov in kulturnih delavcev v šoli,
• obisk muzeja in likovne galerije,
• družabne prireditve (novo leto, pust, valeta …),
• ogled likovnih, fotografskih in drugih razstav,
• tekmovanje za Prežihovo bralno značko,
• izdajo šolskega glasila,
• šolski radio – Prešernov val,
• stalne razstave v šolski galeriji Jaroslava Černigoja,
• sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah,
• sodelovanje v likovni koloniji,
• nastope za starše,
• pripravo kulturnih programov za krajevno skupnost in mestno četrt, za starejše krajane …,
• uprizoritve šolskih gledaliških predstav.
NARAVOSLOVJE in TEHNIKA
• EKO dejavnosti,
• opazovanje spreminjanja narave skozi letne čase,
• ogled življenjskega prostora in delo ljudi,
• spoznavanje geografskih in zgodovinskih značilnosti domačega mesta, bližnje in daljne
okolice,
• proučevanje vodotokov in spoznavanje soodvisnosti človeka in vode,
• vpliv kamninske zgradbe na življenje človeka,
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•
•
•
•
•
•

ekološki problemi kot posledica nesmotrnega posega človeka v naravo,
opazovanje in raziskovanje različnih eko prostorov,
predelava in uporaba papirja,
obdelava lesa,
ogled nekaterih proizvodnih obratov, kmetijskih obdelovalnih površin,
zdravstvena vzgoja.

ŠPORT
Šolsko športno društvo organizira in spremlja izvajanje interesnih dejavnosti s področja športa ter
pripravlja in vodi učence na različna tekmovanja v svojem kraju in drugod.
DELOVNE AKCIJE
Vsi učenci šole pomagajo pri urejanju okolice šole, skrbijo za cvetje pred šolo in v njej ter zbirajo
odpadni papir. Odložijo ga lahko vsak dan pred poukom v odprt zelen zabojnik za papir, ki je
postavljen pri tehničnem vhodu (vhodu z dvoriščne strani). Odpadni papir je mogoče pripeljati v šolo
tudi vsak prvi četrtek v mesecu, in sicer v času govorilnih ur.
NAŠE USPEHE IZ RAZLIČNIH PODROČIJ si lahko ogledate na naši spletni strani. Prav tako pa vas
vabimo k spoznavanju PROJEKTOV, s katerimi bogatimo znanje in ustvarjalnost naših učencev.
Dostopni so tukaj.
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