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mag. Darja Delač Felda
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Vodja PŠ Kočevska Reka:
Mirjana Šercer
Vodja PŠ Livold:
Suzana Puš
Vodja šolske knjižnice:
Breda Vilicer
Pedagoginja:
Petra Poje
Psihologinja:
Irena Lavrič Bambič
Logopedinja:
Andreja Mlekuž
Poslovni sekretar:
Maja Erjavec
Računovodja:
Polona Debeljak
Knjigovodja:
Marjana Palčič
Organizator šolske prehrane
Laura Javoršek
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Ustanovitelj:

Občina Kočevje

Svet šole:

Predstavniki ustanovitelja:
Betka Besal Rojc
Petra Kersnič
Irena Vukan
Predstavniki staršev:
Tea Kordiš
Petra Lunder
Mateja Jalovec Klančar
Predstavniki delavcev šole:
Robert Golja
Suzana Puš
Helena Janež
Špelca Hribar
Judita Kapš

Strokovni
organi šole:

članica sveta
članica sveta
članica sveta
član sveta
članica sveta
članica sveta
članica sveta
članica sveta

Učiteljski zbori:
Učiteljski zbor šole
vodi ga ravnateljica
Oddelčni učiteljski zbori
vodijo jih razredniki
Predmetni strokovni aktivi:
1. razred
Tanja Dovžan
2. razred
Špelca Hribar
3. razred
Urša Rauter
4. razred
Mirjana Šercer
5. razred
Tilen Štirn
Aktiv za matematiko, fiziko in
Monika Zdravič
računalništvo
Ožanič
Jezikovno – umetnostni aktiv
Ina Šerbec
Aktiv za biologijo, kemijo, gospodinjstvo in Silva Vlašič
naravoslovje
Aktiv likovne umetnosti in tehnike s
Robert Golja
tehnologijo
Aktiv za družboslovje
Irma Lovšin
Aktiv športa
Jure Blažič
Aktiv tujih jezikov
Andreja Jakovac
Aktiv slavistov
Tinkara Hodnik
Aktiv podaljšanega bivanja
Tanja Klepec
Aktiv šolske svetovalne službe
Irena Lavrič Bambič
Aktiv šaha

Svet staršev:

članica sveta
članica sveta
članica sveta

Robert Golja

Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega oddelka.
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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pred nami je novo šolsko leto, polno pričakovanj, izzivov in želja po
doseganju novih uspehov. Vsak nov začetek je priložnost za to, da si
postavimo jasne cilje. Delavci šole se zavedamo odgovornosti, ki jih pred
nas postavlja novo leto. Razvijati in ustvarjati želimo pogoje za odprto in
kvalitetno šolo, v katero bodo učenci hodili radi, iz nje pa odhajali
obogateni z znanjem in primernimi človeškimi vrednotami.
Knjižica, ki je pred vami, vsebuje le nekatere pomembnejše podatke iz
življenja in dela naše šole, vsebuje pa tudi nekatere spremembe in
organizacijske novosti, za katere sem prepričana, da jih bomo brez težav
sprejeli.
Dragi učenci, veselimo se ponovnega snidenja z vami in vam želimo, da
bi se v šoli kar najlepše počutili. Ko boste uspešni, se bomo skupaj z vami
veselili uspeha. Ko se vam bo zataknilo, smo tu zato, da skupaj najdemo
pot iz težav.
Vas, spoštovani starši, vabimo, da se nam pridružite s svojimi idejami in
predlogi pri načrtovanju našega dela. Skupaj ustvarimo čim boljše pogoje
za uspešno delo vašega otroka. Pomagajmo mu, da se bo razvijal in zrasel
v odgovornega in zadovoljnega človeka. In vendar mu kdaj v njegovi
mladostni vihravosti postavimo tudi meje. Zato, da se bo počutil
ljubljenega in varnega.
Naj bo novo šolsko leto za vse uspešno in prijazno!
mag. Darja Delač Felda
ravnateljica



SKUPAJ BOMO USTVARILI TAKŠNO ŠOLO,
V KATERI BODO VSI UČENCI DOSEGLI
SVOJIM SPOSOBNOSTIM PRIMERNE
USPEHE IN DOBRO OSNOVO ZA NADALNJE
ŽIVLJENJE.
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PREDSTAVITEV ŠOLE

Razred
1. raz.
1.+2.
2. raz.
3. raz
3.raz.
4. raz.

CENTRALNA
ŠOLA
Učencev

Oddelkov

40

2

49
43

3
3

57

3

POŠ LIVOLD
učencev

oddelkov

4+8

1

5

1

1.+2.
3.+4.

5. raz.
6. raz.
7. raz.
8. raz.
9. raz.
SKUPAJ

66
65
34
52
47
453

3
3
3
3
2
24

17

2

POŠ KOČ. REKA
učencev

oddelkov

2+5
2+3

1
1

12

2

Poučimo otroke o varnem obnašanju na cesti.
Prevozi učencev :
1. smer: Knežja Lipa - Mozelj - Kočevje
2. smer: Borovec - Briga - Morava - Kočevska Reka - Kočevje
3. smer: Črni Potok - Zajčje Polje - Livold - Kočevje
4. smer: Livold - Dolga vas - Kočevje
5. smer: Šalka vas – Kočevje
6. smer: Koprivnik - Kočevje

ODHODI AVTOBUSOV
PONEDELJEK TOREK
12.30
13,25
14.00
14.50

SREDA
13.25
14.50

ČETRTEK
13.25
14.50

PETEK
12.30
14.00
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PREDSTAVITEV ŠOLE
Dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli:
-

-

-

-

-

V 3. in 4. razredu bomo izvedli 20 – urni tečaj plavanja v Čateških
Toplicah.
V 5. razredu bomo izvedli kolesarski izpit ter izvajali različne
dejavnosti za povečanje varnosti v prometu.
Nadaljevali bomo z izvajanjem slovenske, angleške in nemške bralne
značke in EKO bralne značke.
Nadaljevali bomo s projektom BRALNA PISMENOST ZA 1. in 2.
TRIADO, ki je namenjen razvijanju bralne pismenosti in bogatenju
besednega zaklada.
Sodelovali bomo na vseh razpisanih tekmovanjih iz znanja,
športnih tekmovanjih ter na različnih literarnih in likovnih
natečajih.
Organizirali bomo predavanja za starše z različnimi temami o
problemih z učno-vzgojnega področja.
Učenci od 1. do 9. razreda se preko svojih predstavnikov povezujejo
v skupnost učencev, ki skrbi za uveljavljanje pravic in interesov vseh
učencev. Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament.
Nadaljujemo z vsemi aktivnostmi v okviru projekta EKO ŠOLA kot
način življenja.
V mesecu decembru bomo na podružnični šoli Livold izvedli
novoletni bazar.
V sodelovanju z Občino Kočevje se vključujemo v dejavnosti RTM
Kočevske.
Aprila bo organizirana NOČ Z ANDERSENOM. Učenci preživijo
zanimivo noč v šolski knjižnici. Za njih pripravimo različne
delavnice.
Sodelovali bomo v projektu MLADI VIDIMO DLJE, KORAK K
SONČKU.
Izvajali bomo različne dejavnosti za vzpodbujanje zdravega načina
življenja in kulture prehranjevanja.
Izvajamo vse aktivnosti v okviru projekta KULTURNA ŠOLA,
projekt POGUM, ERAZMUS + in STORY LINE.
Aktivni bomo pri izvajanju nadaljevalnega projekta TRAJNOSTNA
MOBILNOST – PEŠBUS IN GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI.
Projekt je namenjen spodbujanju otrok za vključitev k različnim
oblikam prihodov v šolo na trajnostno mobilni način.
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STIKI MED STARŠI IN ŠOLO
Namen obiskov staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali
posamično organiziranih razgovorih je, da se medsebojno obveščamo o
delu in uspehih učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se
moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si
redne stike želimo starši in učitelji. Prepričani smo, da boste starši najmanj
enkrat mesečno prišli v šolo na krajši pogovor z razrednikom ali
posameznim učiteljem. V primeru, da vas na razgovor povabimo pisno ali
ustno po telefonu, pa upamo, da se boste našemu vabilu odzvali.
Redne govorilne ure organiziramo praviloma vsak
drugi torek v mesecu od 17. do 18. ure, druge govorilne ure pa v
dogovoru z vami. O morebitni spremembi urnika govorilnih ur so
učenci obveščeni posebej.
S posameznimi učitelji, ki poučujejo vašega otroka, se lahko dogovorite
tudi za razgovore v drugih terminih.
Roditeljski sestanki bodo organizirani najmanj trije in sicer:
1. roditeljski sestanek bo v začetku šolskega leta do 30. septembra.
2. roditeljski sestanek bo v februarju po zaključku 1. ocenj. obdobja.
3. roditeljski sestanek bo organiziran v maju, oziroma pred odhodom
otrok v šolo v naravi.
Organizirali bomo srečanja s starši, na katerih se bomo pogovarjali o
aktualnih temah iz vzgojnega in učnega področja. K sodelovanju bomo
povabili tudi strokovnjake, ki nam bodo s svojimi izkušnjami pomagali pri
delu z otroku.
Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se otrok obnaša in kaj dela v
šoli. Zato smo se odločili, da bodo razredniki obveščali starše tudi
samoiniciativno in jih zaprosili za sodelovanje.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi delujejo:
Psihologinja: Irena Lavrič Bambič
Pedagoginja: Petra Poje
Logopedinja: Andreja Mlekuž
Učiteljici za dodatno strokovno pomoč: Lara Tomšič, Anja Mladenović
(nadomešča Tanjo Panić Bibić)
Romska pomočnica: Lilica Majer
Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji,
imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju oz. se čutijo manj
uspešni, se težje ustno in pisno izražajo ter imajo bralno-napisovalne
težave, lahko poiščejo pomoč pri delavkah šolske svetovalne službe. Ob
svojem delu, ki je predvsem individualno, pa organizirajo tudi skupinske
oblike dela - socialne igre, skupinska učna pomoč. Vodijo tudi bralne
treninge in organizirajo pomoč učencem in družini. Posebej je
organizirano individualno in skupinsko delo z učenci, ki imajo težave pri
govoru.
Močan vpliv na vedenje in delo učencev imajo starši. Oni so tisti, ki z
otrokom prebijejo največ časa, ga oblačijo in hranijo, ga imajo radi, delijo
z njim vesele in žalostne trenutke. Tudi oni se znajdejo v trenutkih, ko ne
vedo, kako in kaj ukrepati, kaj storiti, da bo dobro za otroka in šolo, za
družino in sosede, za sošolce. Pri odločitvi vam bo v veliko pomoč
razgovor s svetovalnimi delavkami. Pravočasno vas bodo opozorile na
odstopanja pri učnem delu in vedenju vašega otroka in svetovale, kako naj
bi jih odpravili.
Zelo težavna je odločitev o poklicni usmeritvi. Aktivnosti o poklicnem
usmerjanju pričenjamo že v 8. razredu, intenzivno pa se nadaljujejo s
posvetovanji z učenci in starši v 9. razredu. Ne pozabljamo pa tudi tistih,
ki končajo osnovno šolsko obveznost v 8. razredu. Kam v nadaljnje
šolanje? Vsem učencem svetuje psihologinja, ki te aktivnosti vodi, kam in
kako do šole, v katero si učenec želi in za katero ima dovolj sposobnosti in
spretnosti.
V sodelovanju s starši, učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči
posvečajo svetovalne delavke posebno pozornost učencem s posebnimi
potrebami. To so učenci: z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in
naglušni, slepi in slabovidni, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
dolgotrajno bolni in učenci z motnjami vedenja in osebnosti.
Od septembra je na naši šoli zaposlena romska pomočnica vseh pet dni v
tednu in izvaja učno pomoč za učence.
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IZBIRNI PREDMETI
Vsak učenec bo v 7., 8. in 9. razredu izbral med ponujenimi dve ali tri ure
izbirnih predmetov, ki bodo postali sestavni obvezni del njegovega urnika
in se ocenjujejo. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so pouka izbirnih
predmetov lahko oproščeni deloma ali v celoti. Pouk izbirnih predmetov
izvajamo ob ponedeljkih in petkih 7. šolsko uro, ob torkih, sredah in
četrtkih 6. , 7.in 8. šolsko uro. Po večkratnih anketah in individualnih
razgovorih bomo v šolskem letu 2021/22 izmed ponujenih predmetov
izvajali pouk naslednjih izbirnih predmetov:
Število
učencev

Število
skupin

Število
ur

7. razred
Obdelava gradiv: les
Likovno snovanje 1
Izbrani šport
Sodobna priprava hrane
Urejanje besedil

18
8
23
10
12

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

8. razred
Multimedija
Likovno snovanje 2
Šport za sprostitev
Robotika v tehniki
Kemija v okolju
Ansambelska igra

34
6
36
11
10
12

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

10
37
14
13
22

1
2
1
1
1
20

1
2
2
1
2
22

Izbirni predmet

9.razred
Kemija v okolju
Šport za zdravje
Likovno snovanje 3
Elektronika z robotiko
Računalniška omrežja
Skupaj

293
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MANJŠE UČNE SKUPINE
V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali naslednje manjše učne skupine:
Predmet
Slovenščina
Matematika
Angleščina

9. razred
3 skupine
3 skupine
3 skupine

Učenci v tretji triadi napredujejo v višji razred, če so ob koncu
šolskega leta pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. Iz dveh
predmetov lahko opravljajo popravni izpit v junijskem oz.
avgustovskem roku.
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
 Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja
2022.
 Drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, za
učence 9. razreda pa do 15. junija 2022.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
Za učence 6. in 9. razreda je udeležba na NPZ obvezna.
Učenci 6. razreda opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in
angleščine.
Učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tehnike in
tehnologije. Za učence 6. in 9. razreda skozi celo šolsko leto v okviru
pouka potekajo tudi priprave na NPZ.

ČASOVNI POTEK NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
sreda
petek

- 4. 5. 2022
- 6. 5. 2022

- slovenščina 6. in 9. razred
- matematika 6. in 9. razred

torek

-10. 5. 2022

- tehnika in tehnologija – 9. razred
- angleščina – 6. razred
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RAZŠIRJEN PROGRAM ZA UČENCE 4.,5.IN 6.
RAZREDA - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) bomo v šolskem letu
2021/2022 izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4.,5 in
6. razredov. Glede na veljavne normative bomo izvajali predmete šport,
tehniko, računalništvo, nemščino in umetnost. Učenci, ki so se odločili za
obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do
konca šolskega leta in bodo pri tem predmetu tudi ocenjeni. Učenec si
lahko naslednje leto izbere drug neobvezni predmet, čeprav priporočamo,
da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet. Izbrani
neobvezni izbirni predmeti obsegajo 35 šolskih ur letno.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NIP-NEMŠČINA 4.,5.,6 (1 skupina) 1 ura
NIP-UMETNOST 4.,5.,6 (1 skupina) 1 ura
NIP-ŠPORT 4.,5.,6 (1 skupina) 1 ura
NIP-ŠPORT 4.,5.,6 (1 skupina) 1 ura
NIP- ŠPORT 4.,5.6 (1 skupina) 1 ura
NIP - TEHNIKA 4.,5.6 (1 skupina) 1 ura
NIP - TEHNIKA 4.,5.6 (1 skupina) 1 ura
NIP - TEHNIKA 4.,5.6 (1 skupina) 1 ura
NIP – RAČUNALNIŠTVO (3 skupine) 3 ure
Skupaj 10 SKUPIN

UČITELJ
TANJA KLEPEC
MAJA ZBAŠNIK
ŠPELA MUHA
ŠPELA MUHA
BRANKA RAJNER
MIRAN KAČ
ROBERT GOLJA
ROBERT GOLJA
MONIKA ZDRAVIČ
OŽANIČ

= 11 ur

EKSKURZIJE
Na predmetni stopnji so ekskurzije sestavni del učnega načrta geografije
in se izvajajo kot zaključene celote.
Program ekskurzij za šolsko leto 2021/22
Razred
Termin
Geografska enota
7. razred
6. april 2022
Primorske pokrajine
8. razred
14. april 2022
Dinarsko-kraške
pokrajine
9. razred
21. april 2022
Alpske pokrajine
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ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, ki razvija poleg učno –
vzgojnih znanj še socialno prilagodljivost, družabnost, medsebojno
spoznavanje, spoštovanje…
Organiziramo jo za vse učence od 2.- 9. razreda, in sicer:
RAZR
ED
2.

KRAJ

DATUM

VODJA

CŠOD Lipa Črmošnjice

3.

Čatež

4.- 6. aprila,
6.- 8. aprila 2022
8. – 11.3.2022

4.

Čatež

12.– 15.10. 2021

5.

Ankaran

13. – 17. 9. 2021

6.

Krvavec

31.1- 4. 2. 2022

7.

Krvavec

17. - 21. 1. 2022

8.

Dolenjske Toplice

27. 9. - 1. 10. 2021

9.

Dolenjske Toplice

4.- 8. 10. 2021

Mateja
Jasenc
Urša
Rauter
Vanja G.
Šertej
Špela
Muha
Jurij
Blažič
Jurij
Blažič
Špela
Muha
Branka
Rajner

Želimo, da bi se navedenih aktivnosti udeležili vsi učenci. Učenci, ki se iz
različnih razlogov šole v naravi ne udeležijo, imajo pouk, v tem času pa z njimi
izvajamo tudi različne športne in naravoslovne dejavnosti.
V primeru, da bo zaradi izrednih razmer šola zaprta, bo šola v naravi odpadla.
Šol v naravi ne bomo izvajali na daljavo.

RAZŠIRJEN PROGRAM DODATNEGA IN
DOPOLNILNEGA POUKA, UČNA POMOČ
Poleg rednega pouka, ki je za vse učence obvezen, nudimo učencem še
dodatne ure skupinskega učnega dela.
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim uspehom pri posameznih
predmetih. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi
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metodami dela zagotavljamo doseganje višjih učnih ciljev. Metode, ki se
pri tem uporabljajo in razvijajo, so metode samostojnega učenja,
problemski pristop, projektne naloge, priprave na razna tekmovanja ipd.
So pa učenci, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago
snovi, ki pri delu rabijo pomoč učitelja. Naučiti in utrditi morajo
enostavne metode učenja in pomnjenja. Z drugačnimi metodami in
pomočjo pri dopolnilnem pouku pa bodo ti učenci lažje osvojili temeljne
cilje posameznega predmeta.
Za učence z učnimi težavami izvajamo ure dodatne učne pomoči, za
nadarjene učence pa različne dejavnosti za razvijanje njihovih interesov.

Dodatno strokovno pomoč za otroke s
posebnimi potrebami izvajata tudi mobilni
specialni pedagoginji iz OŠ Ljubo Šercer
Ingrid Starc ter Marijana Šarić.
Delo z romskimi učenci, učitelji in starši
koordinira romska pomočnica Lilica Majer,
ki je od 1. 9. 2021 zaposlena na naši šoli kot
romska pomočnica.

IZBIRNA PONUDBA RAZŠIRJENEGA
PROGRAMA INTERESNE DEJAVNOSTI
Učitelji pripravijo program posamezne dejavnosti in jo predstavijo
učencem. Učenci se ob začetku šolskega leta na posamezno dejavnost
prijavijo. Glede na število prijav se oblikujejo skupine in pripravi urnik
dejavnosti.

RAZRED
2.
1.
2.
2.
1.

NAZIV DEJAVNOSTI
Gibalne igre
Grafomotorične vaje
Cici Vesela šola
Raziskovalnica
Storyline

MENTOR/ICA
Mojca Boc Turk
Tanja Dovžan
Mateja Jasenc
Nevenka Cetinski
Mateja Vidrih
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5.
4. – 9.
4.- 6.
3.a, 4.b
4. a, b, c
3., 4.
2.- 5.
3. a, b, c
3.b
4., 5.
1. - 9.
(poudarek na
od 1.- 4. )
6. –9.
2.c, 3.c, 4. in
5.
5.
5.
6. – 9.
5. - 9.
6. – 9.
3. b in 4.
6.-9.
6.-9.
1. – 9.
6. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
6. in 7.
6. - 9. r.
1.- 3. r.

Podjetniški krožek
Vesela šola
Pevski zbor
GLASBENA URICA
Ročna dela
Naravoslovno
tekmovanje Kresnička
Planinstvo
Zabavne glasbene cevi
Družabne igre
Mala košarka
Šah
Gledališki krožek
Fiagole
Naša mala knjižnica

Kreativno pisanje
Učenje učenja
Mladinski pevski zbor
POGUM
Lego Robotika
Čebelarski krožek
Planinstvo
Novinarski krožek
Šolska skupnost in
otroški parlament
Šolski radio
Kulturni krožek
Vesela šola
Knjiga me briga
Branje je zabavno knjižničarski krožek
Plesne igre

Katja Ilc Virant
Katja Ilc Virant
Tilen Štirn
Urša Rauter
Nataša Mikulič Ivanc
Vanja Grišin Šertelj
Vladimira Obranovič 3. r.
Silva Vlašič 4. r
Melita Berlan
Sašo Balovski
Maja Žagar
Tilen Štirn
Tomaž Cokan
Andrejka Mlekuž
Suzana Puš
Špelca Hribar, Sašo
Balovski,
Petra Vidoni, Tilen Štirn
Katja Ilc Virant
Lara Tomšič
Teja Bogdanova
Robert Golja
Robert Golja
Laura Javoršek
Branka Rajner
Petra Debelak
Petra Poje
Tinkara Hodnik
Tinkara Hodnik
Tinkara Hodnik
Andreja Šercer Robič
Breda Vilicer
Špela Muha
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POŠ LIVOLD
RAZRED
1. - 3.
1. – 3.
1. – 3.

MENTOR – ICA
Suzana Puš
Mitja Letig
Nataša Škulj

NAZIV DEJAVNOSTI
Zdravo za zabavo
Otroški pevski zbor
Ustvarjalne urice

POŠ KOČEVSKA REKA
RAZRED
1. -4.
1. -3.
1.- 4.

NAZIV DEJAVNOSTI
Otroški pevski zbor
Bralna in kulturna sprostitev
Ustvarjalnice

MENTOR – ICA
Mitja Letig
Mirjana Šercer
Ana Marija Novak

PROJEKTI
Projekt

Izvajalci

EKO šola

Vladimira Obranovič

Tradicionalni slovenski zajtrk

Laura Javoršek

Šolska shema

Laura Javoršek

CLLD 2 - Učilnica v naravi in čutna
pot ob Osnovni šoli Ob Rinži (
akronim: Narava naša učiteljica)

koordinatorica Laura Javoršek

Šolski lonec III

Laura Javoršek

Poskus RaP

Darja Delač Felda, koordinira
šolski razvojni tim in vsi učitelji
RaP

Program GLOBE

Laura Javoršek, Vladimira
Obranovič

Noč ima svojo moč

Darja Delač Felda, Laura
Javoršek
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Rastem s knjigo

Breda Vilicer, Knjižnica
Kočevje

Krpan

Jurij Blažič, Špela Muha

Policist LEON svetuje

Melita Berlan, Katja Ilc Virant,
Tilen Štirn

KULTURNA ŠOLA

Breda Vilicer, Andrejka Mlekuž

Slovenska in eko bralna značka

učitelji razrednega pouka

Angleška bralna značka

Andreja Jakovac

Nemška bralna značka

Breda Vilicer

Brati gore

Tinkara Hodnik

POGUM

Robert Golja

Botrstvo (Zveza prijateljev mladine
Slovenije)

Petra Poje

Dobro sem (Zveza prijateljev
mladine Slovenije)

Petra Poje, Lara Tomšič

ŠOLSKA PREHRANA
Pomen zdrave prehrane za odraščajoče otroke
V času najstništva otroci hitro rastejo. Zraste vse, kar vidimo in kar ne
vidimo, obenem se naše telo neprestano obnavlja. Zato v obdobju
najstništva otroci potrebujejo zadostne količine kakovostne hrane in ni
vseeno, kaj jedo.
Kakšno hrano potrebuje telo, da zadosti vsem potrebam po gradbenem,
energijskem in zaščitnem materialu?
Danes priporočajo pestro mešano prehrano, ki naj vsebuje:
- veliko sadja in zelenjave, ki sta odličen vir vitaminov,
mineralov in vlaknin;
- veliko kompleksnih ogljikovih hidratov, ki jih je največ v
izdelkih iz žit, kot so kruh, pecivo, testenine, riž in podobno;
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različne vire beljakovin, ki se nahajajo v mesu in mesnih
izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih, jajcih, ribah pa tudi v
stročnicah, kot so fižol, grah in soja;
- zmerno količino maščob, predvsem v obliki rastlinskih olj,
margarin;
- dovolj tekočin v različnih oblikah (voda, naravni sokovi, čaj,
sveže sadje in zelenjava);
- zmerno količino soli.
Tekočina je izredno pomembna za dobro delovanje vseh telesnih funkcij.
Na dan naj bi popili 2 litra tekočine.
Poseben pomen ima v prehrani najstnikov mleko in mlečni izdelki, saj je
to eden najboljših virov za kalcij. V času pospešene rasti se namreč
gradijo kosti. Kako trdne in močne so kosti vse življenje, je odvisno prav
od količine kalcija, ki se vgradi v kosti v obdobju najstništva.
-

Koliko obrokov na dan je zdravo pojesti?
Priporočamo tri glavne obroke, to so zajtrk, kosilo in večerja, vmes pa
dodamo še eno do dve malici. S takim, zdravim režimom prehrane
dosegamo dobre rezultate v razvoju, delu, uspehu – povsod. Hrana je
hkrati vir zdravja, dobrega počutja, lepote, uspeha, pa tudi vzrok bolezni
in obolenj, če je nepravilna. (debelost, ateroskleroza, diabetes,… )
Šolska prehrana temelji na smernicah zdravega prehranjevanja otrok v
vzgojno varstvenih ustanovah. Priporočeni dnevni energijski vnosi se
razlikujejo od starosti, spola, vrste dela…

ORGANIZACIJA PREHRANE
Na šoli je organizirana šolska prehrana. Učenci se lahko prijavijo na štiri
različne obroke - zajtrk, šolsko malico, šolsko kosilo in popoldansko
malico. Hrana se pripravlja v kuhinji na matični šoli. Malico in kosilo v
termo posodah odpelje hišnik s šolskim avtomobilom tudi na obe
podružnični šoli. Učenci malicajo v prvem glavnem odmoru, od 9.05 do
9.25. Šolsko malico učenci razdelijo in zaužijejo v učilnicah, kjer imajo
učenci pouk drugo šolsko uro oziroma po športu v jedilnici. V času malice
so z učenci učitelji. Razdeljevanje kosil poteka od 12.00 do 13.30. Učenci
kosijo v jedilnici.
Organiziramo tudi zajtrk za učence v razširjenem programu pred poukom
in popoldansko malico za učence od 1. do 5. razreda, ki so v RaP.
Popoldansko malico razdelijo učitelji v učilnicah, zajtrkujejo v jedilnici.
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Cene v šolskem letu 2021/22 ostajajo enake kot v predhodnem
šolskem letu, razen cene malice, katere vrednost 0,90 EUR je s
sklepom določila ministrica za izobraževanje. Vsak dan razdelimo 472
malic, 377 kosil, 83 popoldanski malic in 19 zajtrkov.

Zajtrk
Šolska malica
Kosilo
Kosilo Livold
Kosilo
Kosilo
Popoldanska malica

1. razred
1. - 9. razred
1. - 3. razred
1. - 3. razred
4. - 6. razred
7. - 9. razred
RaP

Cena v EUR
0,35
0,90
2,18
2,18
2,65
2,87
0,32

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki jih
je na podlagi Zakona o šolski prehrani sprejel Svet šole. Objavljena so na
spletni strani šole.
Prijava na šolsko prehrano
Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko
pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Odda se na obrazcu, ki je predpisan
in ga dobite v tajništvu šole.
Odjava posameznih obrokov
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno
odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni
dan prej, in sicer do 8. ure. Nepravočasna odjava subvencionirane malice
pomeni za starše plačilo polne cene malice (0,90 €). Ne glede na določila
v prejšnjem odstavku ima učenec, ki ga starši zaradi bolezni oziroma
izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma ne more
prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje
v imenu šole, odjavi šola.
Posamezni obrok lahko starši odjavijo ali prijavijo z obvestilom:
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•
•

po e-pošti na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com ali
po telefonu na številko: 01 893 92 52 (knjigovodja) ali tajniku
VIZ na številko: 01 893 92 50

Plačilo šolske prehrane
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola
posreduje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v
mesecu.
Odgovorna oseba za pravilno sestavo jedilnikov in vodenje HACCP
sistema v šolski kuhinji ter spremljajoče vzgojno-izobraževalne dejavnosti
in vodenje projektov na področju šolske prehrane je vodja šolske prehrane
Laura Javoršek
Učenci prihajajo na kosilo takoj po končanem pouku od 11.50 do 13.30,
učenci, ki obiskujejo Rap- podaljšano bivaje pa s svojo skupino po
razporedu.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižnica je namenjena vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam
učencev in učiteljev šole. Knjižnica ponuja preko 14000 enot knjižnega in
neknjižnega gradiva in 40 različnih revij, tako za učence kot za učitelje.
Čitalnica je prostor, ki je namenjen branju, učenju, pogovoru, iskanju
informacij, včasih pa tudi za zabavo.
V čitalnici lahko učenci brskajo po spletu, iščejo informacije,
pregledujejo multimedijske zgoščenke in pišejo seminarske naloge.
Knjižnično gradivo je od 2019 dostopno prek nacionalnega knjižničnega
sistema COBISS.
Učenci večkrat na leto skupinsko obiščejo šolsko knjižnico. V
sodelovanju z učitelji drugih predmetov se v knjižnici izvajajo knjižnična
informacijska znanja. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje in
spretnosti, ki so pomembne za vse življenje. Knjižnica se zato povezuje z
vsemi dejavnostmi na šoli: razvojni in inovacijski projekti (zdrava šola,
kulturna šola, ekošola). V knjižnici pa se načrtujejo in izvajajo tudi
kulturni dnevi, bralna značka, ekobralna značka, drugi projekti za
spodbujanje branja, predavanja na temo branja, kulturne prireditve…
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Informacije o šolski knjižnici so na voljo na spletni strani šole.
V času zahtevanih zdravstvenih razmer deluje knjižnica v omejenem
obsegu v skladu s priporočili NIJZ.
UČBENIŠKI SKLAD
Za vse učence Osnovne šole Ob Rinži od 1. do 9. razreda velja (od
2020/2021dalje), da avtomatsko postanejo uporabniki šolskega
učbeniškega sklada. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov v
učbeniškem skladu, to sporoči skrbnici učbeniškega sklada.
Seznami učbenikov so na voljo tudi na spletni strani šole. Izposojevalnino
za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za
šolstvo in šport. Učencem od 1. – 3. razreda pa tudi učna gradiva (delovne
zvezke). Ob koncu šolskega leta morajo učenci komplet učbenikov vrniti
v šolsko knjižnico. Za poškodovane in izgubljene učbenike plačajo starši
odškodnino, ki je določena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških
skladov.
Breda Vilicer, knjižničarka

MOJ URNIK
velja od ______________ do ____________
ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

1
2
3
4
5
6
7
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Pomembni zapiski
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