
  

Š O L S K A  P U B L I K A C I J A  

OŠ dr. ALEŠ BEBLER - PRIMOŽ HRVATINI 

Hrvatini 137, 6280 Ankaran 

VODNIK ZA  

STARŠE IN UČENCE 

 

šolsko leto 2021/22 

Učenje je naše vodilo, z dejavnostjo in spoštovanjem se bo gradilo.  

Vsi skupaj, starši, učenci in učitelji se bomo trudili, da zdravje in dobro 

počutje bomo ohranili.  

Z vestnim delom bomo znanje gradili in se skupaj dobrih rezultatov ve-

selili.  

Učitelji šole  
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Dragi učenci,  

ljudje že od nekdaj iščemo kamen modrosti. Prišel je vaš čas, da odkrivate, raziskujete, spoznavate … 

in najdete svojo pot skozi življenje in pustite svojo sled med tisočero drugimi.  

Vsi, ki delamo na šoli, smo tu zato, da vam pri tem pomagamo, vas usmerjamo, vam svetujemo in po-

skušamo čim bolje odgovoriti na vaša vprašanja. Ne potrebujemo vsi enako pomoči. Od vas je odvisno, 

koliko je boste sprejeli. Naša želja je, da bi bili v vašem življenju svetle lučke, ki kažejo pot v temi. 

Radi bi vas naučili živeti in se učiti.  

Novo šolsko leto je priložnost in verjamem, da jo boste znali izkoristiti; da boste znali odkrivati sebe, 

druge in svet. Pri tem vam želim veliko moči, poguma in tudi sreče.  

 

 

Spoštovani starši,  

vaša naloga je zahtevna. Biti opora otroku pri iskanju je velika odgovornost. Del te odgovornosti pre-

vzema šola, pretežni del pa je še vedno vaš. Z zaupanjem in odkritim pogovorom smo lahko v pomoč 

drug drugemu. Želimo si uspešnega sodelovanja in skupnega delovanja v prid otrok.  

 

vaša ravnateljica: Aleksandra Pobega 

    SEM HRVATINSKI ŠOLAR, ZATO:  

 

 se odgovorno učim in delim svoje znanje, 

 skrbno pišem domače naloge, 

 sem dober prijatelj, 

 spoštujem sošolce in starejše ter 

 pazim na svoje zdravje in varnost drugih.     

   

PONOSEN SEM, DA SEM HRVATINSKI ŠOLAR!  
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Ravnateljica:   Aleksandra Pobega 

Šolska svetovalna delavka: Jasmina Peternelj 

Knjižničarka:   Mateja Tomažič Jakac 

Tajnica:      Eda Bizjak Milošević 

 

Poštni predal šole:   os.hrvatini@guest.arnes.si 

Spletna stran šole:   http://os-hrvatini.si/ 

 

Transakcijski račun:   01250-6030656119 

Davčna številka:    95309578 

Matična številka:                 5088704000 

 

Telefon    

 Tajništvo:   05 651 46 70 

 Zbornica:   05 651 46 75 

 

Uradne ure 

 Tajništvo:    vsak dan od 7.30 do 8.30 in  

           od 12.00 do 14.00. 
 

Odjava malic in kosil:  05 651 46 70 od 7.00 do 8.00 ali  

                                                           na elektronski naslov:  

                                                           kuhinja.os-hrvatini@guest.arnes.si,  

 

        USTANOVITELJ 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper. 

 

         UPRAVLJANJE ŠOLE 

Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. 

 

       ŠOLSKI OKOLIŠ 

Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini obsega KS Hrvatini. Območje je po sestavi prebi-

valstva zelo heterogeno glede na narodnostno in jezikovno pripadnost, poreklo in socialno pripa-

dnost. Zato ima šola toliko večjo povezovalno in kulturno vlogo v okolju. V življenje in delo šole se 

tvorno vključuje tudi skupnost Italijanov. Obmejna lega šolskega okoliša daje šoli poseben položaj. 

OSNOVNE INFORMACIJE  

http://www.hrvatini.si/krajevna-skupnost/
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ORGANIZACIJSKA SHEMA 

RAVNATELJICA ŠOLE 

Ravnateljica vodi strokovno in gospodarsko 

delo šole. Je pedagoški vodja in poslovodni 

organ; opravlja naloge, ki so opredeljene v 49. 

členu Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja. Mandat ravnateljice je 

pet let. 

SVET ŠOLE 

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme 

poročilo o samoevalvaciji šole. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava po-

ročila o vzgojni in izobraževalni problematiki ter odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi 

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja. Svet šole ima štiriletni mandat. 

SVET STARŠEV 

Svet staršev je sestavljen iz enega predstavnika, ki 

ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, da-

je mnenje o predlogu razvoja šole, o letnem delov-

nem načrtu in razpravlja o poročilih ravnateljice, 

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom šole, imenuje predstavnike v 

svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zako-

nom.  

 

 

ŠOLSKI KOLEDAR  

Osnovna šola ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razširjenega programa na-

slednje organe: 

Strokovni organi v šoli so: učiteljski zbor, 

oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in 

razredniki. 

Ocenjevalno obdobje Trajanje 

Prvo ocenjevalno obdobje 
od 1. septembra 2021 

do 31. januarja 2022 

Drugo ocenjevalno obdobje 

od 1. februarja 2022 

do 24. junija 2022     

(15. junija za 9. razred) 

Počitnice Trajanje 

jesenske počitnice 25. 10. do 1. 11. 2021 

novoletne počitnice 25. 12. do 2. 1. 2022 

zimske počitnice 21. 2. do 25. 2. 2022 

prvomajske počitnice 27. 4. do 2. 5. 2022 
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DELOVNA SOBOTA 

V šolskem letu 2021/22 ni delovne sobote. 

 

POPRAVNI, PREDMETNI IN RAZREDNI IZPITI 

Prvi rok bo potekal: 

 od 16. junija do 29. junija 2022 za učence 9. razreda in  

 od 27. junija do 8. julija 2022 za učence preostalih razredov.  

Drugi rok bo za vse učence od 18. do 31. avgusta 2022.  

POUKA PROSTI DNEVI  

Pouka prosti dnevi so počitnice ter z zakonom določeni prazniki, sobote 

in nedelje. Pouka prost dan je tudi ponedeljek, 7. 2. 2022. 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRA-

ŽUJEJO NA DOMU 

Prvi rok bo potekal: 

 od 3. maja do 15. junija 2022 za učence 9. razreda in  

 od 3. maja do 24. junija 2022 za učence preostalih razredov.  

Drugi rok bo za vse učence od 18. do 31. avgusta 2022. 

TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI  DELAVCI  

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO 

 

Eda BIZJAK MILOŠEVIĆ 

 

 

MALICA IN KOSILA 

 

Anđa PRTENJAČA  

 

ČISTOČA ŠOLE 

Živana TATIĆ 

 

 

VZDRŽEVANJE 

Dejan MAVC 
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Razred / Predmet Strokovni delavec 

1. razred Vesna ČIČIĆ in Tamara DOBRINJA ŠEPEC 

2. razred Tadeja PAHOR 

3. razred Suzana BIZJAK ŠENEKAR 

4. razred Lucija PUŠNIK 

5. razred Ester TOŠKAN 

Slovenščina 
Mateja TOMAŽIČ JAKAC, Kaja ŠAŠEK in Ta-

mara DOBRINJA ŠEPEC 

Tuji jezik: Angleščina Nataša JERMAN in Maša SITAR  

Italijanščina drugi jezik 
Leda Petra PITAMIC in  

Aleksandra VATOVEC ZONTA 

Matematika 
Aleksandra POBEGA, Danjela GUSTINČIČ in 

Jasna MLINAR 

Fizika Danjela GUSTINČIČ in Ervin PREGELJ 

Kemija / Biologija / Naravoslovje Urška MESAR 

Geografija Vesna SKUPEK 

Zgodovina / Likovna umetnost Vasja NANUT 

Domovinska in državljanska kul- Jasmina PETERNELJ in Maša SITAR 

Tehnika in tehnologija Ervin PREGELJ 

Šport Romina UMER in Laura ILIĆIĆ 

Gospodinjstvo Tamara DOBRINJA ŠEPEC 

Glasbena umetnost Igor SMOLNIK 

Podaljšano bivanje 

Laura ILIĆIĆ, Tamara DOBRINJA ŠEPEC, 

Vesna SKUPEK, Leda Petra PITAMIC, Nataša 

JERMAN, Jasna MLINAR, Tadeja PAHOR in 

Urška MESAR 

Jutranje varstvo 
Suzana BIZJAK ŠENEKAR, Ervin PREGELJ, 

Ester TOŠKAN in Maša SITAR 

Računalnikar - organizator infor-

macijskih dejavnosti  
Danjela GUSTINČIČ 

PEDAGOŠKI DELAVCI  
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Raz. Sk. F. D. Razrednik Sorazrednik 

1. 23 8 15 Vesna ČIČIĆ Tamara DOBRINJA ŠEPEC 

2. 20 9 11 Tadeja PAHOR Leda Petra PITAMIC 

3. 14 7 7 Suzana BIZJAK ŠENEKAR Nataša JERMAN 

4. 19 7 12 Lucija PUŠNIK Jasmina PETERNELJ 

5. 18 12 6 Ester TOŠKAN Igor SMOLNIK 

6. 17 8 9 Jasna MLINAR Urška MESAR 

7. 19 11 8 Maša SITAR Ervin PREGELJ 

8. 17 8 9 Laura ILIČIĆ Danjela GUSTINČIČ 

9. 13 9 4 Romina UMER Aleksandra VATOVEC ZONTA 

Skupaj 160 79 81       

ODDELKI IN RAZREDNIKI 

URNIK 

Urniki so objavljeni prvi teden pouka. Spremembe v urniku so objavljene vsak dan na šolski splet-

ni strani in na oglasni deski v večnamenskem prostoru na šoli. 

 

0. ura 7.30–7.55 priprava na pouk 7.55–8.00 

1. ura 8.00–8.45 1. odmor 8.45–8.50 

2. ura 8.50–9.35 malica 9.35–10.05 

3. ura 10.05–10.50 3. odmor 10.50–10.55 

4. ura 10.55–11.40 4. odmor 11.40–11.45 

5. ura 11.45–12.30 5. odmor 12.30–12.35 

6. ura 12.35–13.20 kosilo 13.20–13.55 

7. ura 13.35–14.20     

ŠOLSKO ZVONJENJE 
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ODMOR, MALICA IN KOSILO  

Glavni odmor je od 9.35 do 10.05. Namenjen je malici, kratkemu oddihu in sprostitvi. Ob le-

pem vremenu poteka rekreativni odmor, ki ga nadzorujejo dežurni učitelji, zunaj šole. 

Učenci 1. in 2. razreda malicajo v razredu. Učenci 6. razreda in 3. triletja imajo po 2. šolski uri 

malico v jedilnici (15 minut), učenci 3. do 5. razreda pa imajo v tem času rekreativni odmor, 

nato se zamenjajo. Za pripravo miz in delitev malice sta v vsakem oddelku odgovorna dva re-

ditelja. Po malici reditelja pospravita in počistita mize svojega oddelka. Učenci mirno zapusti-

jo prostor in gredo ven oz. v razred. 

Učenci gredo na kosilo takoj po končanem pouku oz. po 6. šolski uri. 

 

PROGRAM ŠOLE 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni izbirni predmeti predstavljajo način prilagajanja predmetnika individualnim po-

trebam in željam učencev tretjega triletja osnovne šole. Izbirni predmeti, ki jih učenec iz-

bere, postanejo njegova obveza in so enakovredni (vključno z ocenami) preostalim obvez-

nim predmetom. 

Učenci 7.—9. razreda obvezno izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, s so-

glasjem staršev tudi tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko. 

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko delno ali v celo-

ti oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Za to morajo starši šoli posredovati pisno 

vlogo z željo, da je učenec delno (1 uro tedensko) ali v celoti (2 uri tedensko) oproščen pou-

ka izbirnih predmetov. O oprostitvi odloči ravnateljica predvidoma v mesecu septembru. 

V šolskem letu 2020/21 se bo glede na izkazan interes učencev izvajalo 9 različnih izbirnih 

predmetov:  

 šport za sprostitev, 

 izbrani šport: odbojka, 

 šport za zdravje, 

 robotika v tehniki, 

 urejanje besedil, 

 kemija v življenju, 

 šah, 

 poskusi v kemiji in 

  gledališki klub. 
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OBVEZNI PROGRAM          

Predmeti/število ur tedensko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj ur  

SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5 

ITALIJANŠČINA KOT DRUGI JE-

ZIK 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 624,0 

MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0 

TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA  2 2 2 3 4 4 3 3 796,0 

LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

DRUŽBA       2 3         175,0 

GEOGRAFIJA           1 2 1,5 2 221,5 

ZGODOVIN A           1 2 2 2 239,0 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETI-

KA         
    1 1   70,0 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3             315,0 

FIZIKA               2 2 134,0 

KEMIJA               2 2 134,0 

BIOLOGIJA               1,5 2 116,5 

NARAVOSLOVJE           2 3     175,0 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA       3 3         210,0 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA           2 1 1   140,0 

GOSPODINJSTVO         1 1,5       87,5 

ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

IZBIRNI PREDMETI             2/3 2/3 2/3 204/306 

    Skupaj 
8364 / 
8466 

              

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32   

  

ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

DNEVI DRUGIH DEJAVNOSTI   ŠT. DNI LETNO  

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 
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   ŠOLA V NARAVI  

 

Za učence četrtega in devetega razreda načrtujemo od 1. do 3. 9. 2021 tridnevni 

tabor na Cerknem. Program bo naravnan na medsebojne odnose in naravoslovje.  

Za učence sedmega in osmega razreda načrtujemo tri-

dnevni tabor v CŠOD Ajda. Program bo obsegal predvsem 

naravoslovne in športne vsebine. Potekal bo od 1. 9. do 3. 

9. 2021.  

Za petošolce in šestošolce pa načrtujemo zimsko šolo v 

naravi na Kopah od 14. 2. do 18. 2. 2022. Potekal bo tečaj 

smučanja. 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

JUTRANJE VARSTVO  
 

Za prvošolce je organizirano jutranje var-

stvo od 6.00 do 8.00. Za učence 1. razre-

da jutranje varstvo financira Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Za učence od 2. do 5. razreda, ki pridejo v 

šolo pred 7.30, bomo organizirali varstvo 

učencev od 7.00 do 8.00. 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje poteka od 11.40 do 16.30. 

Namenjeno je učencem, ki potrebujejo varstvo 

po končanem pouku. Začne se po pouku, sledi 

kosilo, samostojno učenje oz. pisanje domače 

naloge, pri kateri učitelji učencem nudijo po-

moč. Organizirane so tudi likovne, športne in 

druge dejavnosti.  

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši rav-

ni. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz katerega dru-

gega razloga učne težave. Potekata po končanem pouku., za učence 6. do 9. razreda pa tudi 

pred poukom. 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V skladu z 20. a členom Zakona o osnovni šoli izvajamo neobvezne izbirne predmete. 

Učencem prvega razreda je tako na voljo tuj jezik, za 4., 5. in 6. razrede pa lahko šola izbira 

med poučevanjem drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ali tehnike, v 7. raz-

redu pa poteka poučevanje drugega tujega jezika. 

V 1. razredu bomo poleg obveznega programa v letošnjem šolskem letu tako izvajali še pouk 

angleščine, v 4., 5. in 6. razredih pa pouk računalništva in športa.   

NADSTANDARDNI PROGRAM 

Šola bo z različnimi aktivnostmi (interesne dejavnosti, dodaten učitelj pri pouku, učilnica v 

naravi, delavnice, sodelovanje z zunanjimi izvajalci ...) izvajala tudi nadstandardni program, 

ki ga bo sofinancirala Mestna občina Koper. Tako bomo v sklopu teh aktivnosti skrbeli za 

dvig bralne, naravoslovne in jezikovne pismenosti ter digitalno-matematične pisme-

nosti. V tem šolskem letu bomo učencem od prvega do devetega razreda nudili dodatno učno 

pomoč in s tem poskušali zmanjšati nezaželene posledice epidemije.  

V sklopu tega bomo izvajali dva programa:  

 

1. BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO, 

2. “RAZMIŠLJAJ GLOBALNO – DELUJ LOKALNO!” ter 

3. V ZNANJU JE MOČ. 
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Interesna dejavnost Mentor Razred 

Otroš ki pevški zbor 
Vešna Č ič ič , Tadeja Pahor, Suzana Bizjak S enekar in Igor Smol-

nik 
1.—5. r. 

Mladinški pevški zbor Igor Smolnik 6.—9. r. 

Likovno-tehnič ni kro-
z ek 

Lučija Puš nik in Jašna Mlinar 4. in 5. r. 

Likovni kroz ek Vašja Nanut 6.—9. r. 

Prometni kroz ek Ervin Pregelj 5. r. 

S portne uriče Vešna Č ič ič  1. r. 

Planinška škupina Alekšandra Pobega 1.—9. r. 

Gimnaštika 1 Laura Ilič ič  2.—3. r. 

Gimnaštika 2 dekliče Laura Ilič ič  4.—9. r. 

Gimnaštika 2 deč ki Laura Ilič ič  4.—9. r. 

Namizni teniš 1 Romina Umer 5.—6. r. 

Namizni teniš 2 Romina Umer 7.—9. r. 

Odbojka OK Ankaran Hrvatini 1.—9. r. 

Rokomet za dekleta Ž URD Koper 1.—54 r. 

Rokomet RK Koper 1.—9. r. 

Nogomet za dekliče Peter Kočjanč ič  (ONS  Obala) 1.—9. r. 

Beremo, tekmujemo, 
naštopamo 

Mateja T. Jakač 7.—9. r. 

Bralni kroz ek Lučija Puš nik/Ešter Toš kan/Tamara D. S epeč 4.—6. r. 

Bralč ki migetalč ki Tadeja Pahor 2. r. 

Prišluhnimo pravljičam Suzana B. S enekar 3. r. 

Englišh iš fun Maš a Sitar 5.—9. r. 

Epi Reading Badge Nataš a Jerman in Maš a Sitar 4.—9. r. 

V švetu č rk Vešna Č ič ič  1. r. 

Branje in razumevanje 
bešedil v italijanškem 

jeziku 
Alekšandra V. Žonta 6.—9. r. 

Žnam za več  Tadeja Pahor 1.—3. r. 

Uštvarjalniče Jašmina Peternelj 6.—9. r. 

Kemijški kroz ek Urš ka Mešar 8. in 9. r. 

Biološ ki kroz ek Urš ka Mešar 8. in 9. r. 

Rač unalniš tvo Danjela Guštinč ič  4. r. 

Vegov kroz ek Danjela Guštinč ič  6.—9. r. 

Pleš Danjela Guštinč ič  5.—9. r. 

V znanju je moč  vši štrokovni delavči 1.—9. r. 



13 

Š O L S K A  P U B L I K A C I J A  

GLAVNE ZNAČILNOSTI OSNOVNE ŠOLE  

Devetletna osnovna šola je razdeljena v tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Program obsega ob-

vezni program in razširjeni program. 

Prvo obdobje (triletje) sestavljajo prvi, 

drugi in tretji razred. 
 

Obvezni program poučujejo učitelji razrednega 

pouka. V prvem razredu sta prisotni razredna 

učiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok (pri 

polovici ur pouka, če je v razredu več kot 15 

učencev, oz. pri 15-ih urah, če je v razredu več 

kot 24 učencev). Delo je prilagojeno razvojnim 

značilnostim in specifičnostim učenja šestlet-

nih otrok.  

Učenje v prvih treh letih poteka tudi skozi igro 

(v kotičkih za delo in sprostitev). Učitelj pri po-

uku in drugih oblikah organiziranega dela dife-

rencira delo z učenci glede na njihove zmožno-

sti. Pri izvajanju vsebin so predvidene med-

predmetne povezave.  

Znanje učencev se v 1. in 2. razredu ocenjuje z 

opisnimi ocenami, v 3. razredu pa s številčnimi 

ocenami.  

V 2. razredu se začne obvezni pouk angleškega 

jezika. Prvošolcem pa šola ponudi angleščino 

kot neobvezni izbirni predmet. 

Drugo obdobje (triletje) sestavljajo če-

trti, peti in šesti razred. 

 

Obvezni program v 4. in 5. razredu poučujejo 

učitelji razrednega pouka, lahko pa tudi uči-

telji predmetnega pouka, v 6. razredu pa po-

učujejo učitelji predmetnega pouka, lahko pa 

tudi učitelj razrednega pouka.  

Pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku 

se lahko pouk v obsegu največ ene četrtine 

ur, namenjenih tem predmetom, organizira 

v manjših učnih skupinah. V tem šolskem 

letu bomo tako organizirali pouk slovenšči-

ne, angleščine in matematike v petem in še-

stem razredu. 

Šola učencem ponudi tudi neobvezne izbirne 

predmete: drugi tuji jezik, umetnost, raču-

nalništvo, šport in tehniko. V letošnjem šol-

skem letu se bo izvajalo računalništvo in 

šport. 

Znanje učencev se ocenjuje s številčno oceno. 

Ob koncu drugega triletja (v 6. razredu) se 

znanje pri matematiki, slovenščini in angle-

ščini preveri z nacionalnim preverjanjem 

znanja.   

Tretje obdobje (triletje) sestavljajo sedmi, osmi in deveti razred. 
 

Pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku se lahko pouk organizira v manjših učnih skupi-

nah; v 7. razredu v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, v 8. in 9. razre-

du pa vse ure, namenjene tem predmetom. 

Znanje učencev se oceni s številčno oceno. Ob koncu tretjega triletja se znanje pri matematiki, 

slovenščini in s strani ministra določenim predmetom preveri z nacionalnim preverjanjem zna-

nja. Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. 

Učenci vsako leto izberejo najmanj dve uri obveznega izbirnega predmeta po svojih interesih in 

sposobnostih; predmete izbira z naravoslovno-tehničnega oz. družboslovno-humanističnega po-

dročja. 

Poleg obveznih izbirnih predmetov pa šola ponudi tudi pouk drugega tujega jezika kot neobvez-

nega izbirnega predmeta. V letošnjem šolskem letu se ne izvaja. 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  

Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja poteka nacionalno preverjanje znanja, ki je 

obvezno za vse učence. 

Preverja se znanje iz slovenščine in matematike (6. in 9. razred) ter angleščine (6. razred) oz. tre-

tjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru (9. razred). Dosežek pri nacionalnem 

preverjanju znanja ne vpliva na zaključno oceno posameznih predmetov in na zaključevanje 

osnovne šole, vpiše pa se v zaključno spričevalo osnovne šole. 

Učenci, priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski, in se bodo prvič vključili v 

osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oz. 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacio-

nalno preverjanje znanja prostovoljno. 

6. razred 9. razred 

slovenščina 4. 5. 2022 slovenščina 4. 5. 2022 

matematika 6. 5. 2022 matematika 6. 5. 2022 

angleščina 10. 5. 2022 kemija 10. 5. 2022 

 

Seznanitev učencev z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja bo za: 

  6. razred: 9. junija 2022 in za  

 9. razred: 2. junija 2022. 

 

Starši bodo imeli vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge nacionalnega preverjanja zna-

nja: 

 

 starši učencev 6. razreda v sredo, 9. junija 2022, 

 starši učencev 9. razreda v četrtek, 2. junija 2022. 

INFORMACIJE 

 

Podrobnejše informacije o delu in organizaciji osnovne šole dobite na internetnem naslovu 

www.mizs.gov.si/.    

AVTOBUSNI PREVOZI 

 

Na voljo so redne avtobusne linije. Vozni red je objavljen na 

spletni strani šole in na oglasni deski. 
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Uradne ure: 

ponedeljek, 7.30–9.30  

        sreda, 12.00–14.00  

   petek, 7.30–9.30 in 12.00–14.00                                                                        

Govorilne ure:  

tretji četrtek v mesecu,  16.30–18.30                                      

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

V okviru svojega dela svetuje učencem, staršem in tudi učiteljem, po potrebi pa se po pomoč obra-

ča na zunanje inštitucije in sodelavce. Pomembno je, da tako učenci kot starši veste, da se ob poja-

vitvi težav, ki jih prinašata šolanje in odraščanje, ter drobnih zadreg lahko obrnete na nas. Otroci 

se s tem naučijo ene najpomembnejših veščin za življenje, to je v pravem trenutku poiskati po-

moč.  

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem, pri katerih se pojavijo večje učne teža-

ve, ki jih sami ne morejo prebroditi. Prav tako je namenjena tudi tistim otrokom, ki so zaradi spe-

cifičnosti svojih težav usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem.  

Izvajalci individualne in skupinske pomoči so psihologinja Jasmina Peternelj in drugi strokovni 

delavci. 

ORGANIZACIJA DELA  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Pri svojem delu sodeluje tako z učenci kot tudi z njihovimi starši, učitelji in z vodstvom šole. Po-

glavitna vloga svetovalnega dela na šoli je skrb za osebni napredek učencev. Z otroki in starši se 

najprej sreča ob vstopu v šolo. Med šolanjem otrok postopoma prehaja iz obdobja igre v življenje z 

obveznostmi. Potrebe po prilagajanju in osamosvajanju pa tako rastejo vse do trenutka, ko je pred 

njim odločitev, kam po osnovni šoli. Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki po-

skuša pristopiti, ko zmanjka moči, ali usmeri pogled v pravo smer, ko se zazdi, da se vse rešitve 

izmikajo. 
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DELO Z NADARJENIMI 

Neposredno delo z nadarjenimi poteka v okviru pouka in zunaj le-tega z različnimi oblikami in 

načini, kot so notranja diferenciacija, individualizirani pouk, izbirni predmeti, seminarske in raz-

iskovalne naloge, interesne dejavnosti, dodatni pouk, dnevi drugih dejavnosti, ustvarjalne delav-

nice, raziskovalni tabori. Postopke odkrivanja nadarjenih učencev izvaja psihologinja Jasmina 

Peternelj. V delo z nadarjenimi učenci so vključeni vsi strokovni delavci šole. 

KNJIŽNICA  

Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje. Vloga 

knjižnice je pomembna pri različnih razvojnih in inovacijskih projektih ter projektnih nalogah.  

V okviru knjižnice potekajo tudi bralna značka in drugi projekti za spodbujanje branja, predsta-

vitve novih knjig, uganke za knjižne molje, raziskovalno delo in vodenje učbeniškega sklada. De-

javnosti v šolski knjižnici opravlja Mateja Tomažič Jakac. 

Izposoja 

 zjutraj po pouku 
med glavnim 

odmorom 

ponedeljek / 11.45–13.45 / 

torek / 11.45–13.45 / 

sreda / 12.45–13.45 / 

četrtek / 11.45–13.45 9.35–10.05 

petek / / / 

UČBENIŠKI SKLAD 

Šola vodi učbeniški sklad in skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport omogoča 

učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike. Učenci si učbenike izposodijo ob začet-

ku šolskega leta in jih morajo ob izteku šolskega leta vrniti šoli.  

Izposoja učbenikov za šolsko leto 2021/22 je za vse učence brezplačna, saj izposojevalnino porav-

na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o 

upravljanju učbeniškega sklada. 

V kolikor je posamezni učbenik uničen ali izgubljen, je potrebno poravnati del stroškov nakupa 

novega učbenika. Učbeniki so namenjeni uporabi več generacijam, zato je prav, da učenci z njimi 

ravnajo skrbno in v skladu s pravili. 
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SODELOVANJE S STARŠI  

Za uspešno delo so pomembni stalni stiki med šolo in starši. O otrokovem uspehu in vsem, kar 

doživlja v času šolanja, se boste starši lahko pogovorili na rednih govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih, na katerih vam bodo učitelji tudi svetovali, kako ukrepati v različnih situacijah. 

GOVORILNE URE  

Redne govorilne ure bodo vsak tretji četrtek v mesecu. Izjema bodo meseci september, fe-

bruar in junij, ko govorilnih ur ni. Popoldanske govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 18.30, 

za razrednike, za ostale pa od 17.00 do 18.30.  

RODITELJSKI SESTANKI 

Organizirajo jih razredniki, praviloma tri v šolskem letu in vsaj po enega v ocenjevalnem ob-

dobju. Po potrebi se lahko organizira več roditeljskih sestankov. O roditeljskih sestankih in nji-

hovi vsebini boste pravočasno pisno obveščeni, načrtujemo pa jih: 

− v septembru 2021, 

− v februarju 2022 in 

− v maju, 27. 5. 2022. 

DATUM TERMIN za RAZREDNIKE             TERMIN za  OSTALE      

21. 10. 2021            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

18. 11. 2021            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

16. 12. 2021            16.30–18.30                                              17.00–18.30                                           

20. 1. 2022            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

17. 3. 2022            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

21. 4. 2022            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

19. 5. 2022            16.30–18.30                                              17.00–18.30                       

Poleg skupnih govorilnih ur priporočamo obisk  

INDIVIDUALNIH DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR učiteljev.  

Razpored je objavljen na oglasni deski pri vhodu v šolo in na spletni strani šole.  

Za ta obisk na govorilnih urah se je treba tri dni prej napovedati v tajništvo šole. 
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OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

Učenec mora biti prisoten pri pouku in na dnevih drugih dejavnosti. Če je odsoten, morajo starši 

najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učen-

ca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se 

izostanek šteje za neopravičen. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko 

razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka.  

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek starši pisno na-

povejo razredniku ali ravnateljici vnaprej. Tak izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ 

pet delovnih dni v šolskem letu.   

ŠOLSKA PREHRANA  

Na naši šoli nudimo učencem malico, kosilo in popoldansko malico. V šolski kuhinji poskrbijo tudi za 

dietno prehrano.  

Cena malice je v šolskem letu 2021/22 0,90 EUR dnevno na učenca.  

Vloge za dodatno subvencijo prehrane oddate na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga 

predpisuje ZUPJS. 

Postopke evidentiranja, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, 

ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev in staršev vsebujejo Pravila šolske pre-

hrane, ki so objavljena na spletni strani šole in v pisni obliki dostopna v tajništvu šole. 

Ob odsotnosti otroka Vas prosimo, da odjavo sporočite na 

telefonsko številko:  

                      05 651 46 70 od 7.00 do 8.00 ali  

na elektronski naslov:  

                  kuhinja.os-hrvatini@guest.arnes.si, in sicer 

odjavo malice za naslednji dan, kosila in popoldanske malice 

pa za tekoči dan. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Za učence so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. 

Na razredni stopnji ob soglasju staršev izvajamo učenje čiščenja in nege zob. Vsi učenci gredo tudi na 

sistematski pregled zob.  

V okviru zdravstvene vzgoje, ki jo izvaja diplomirana medicinska sestra Tatjana Bočaj, učenci od 1. 

do 9. razreda spoznavajo različna poglavja zdravega načina življenja. 
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UČENCI S STATUSOM PERSPEKTIVNEGA 

IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. 

MLADEGA UMETNIKA 
Posebno pozornost posvečamo tudi učencem z dodatnimi obremenitvami, ki se intenzivno ukvarjajo 

s športom ali pa se vzporedno izobražujejo na glasbenih ali baletnih šolah. Ti imajo možnost, da si 

pridobijo status učenca perspektivnega športnika ali status učenca mladega kulturnika, s katerim 

so deležni posebnih prilagoditev pri obiskovanju pouka in ocenjevanju znanja. Prilagajanje šolskih 

obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. 

Učenci lahko za ta status zaprosijo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo pri razrednikih oz. šolski 

svetovalni delavki. Rok za oddajo vlog je 15. september. Izjemoma se vloge lahko vložijo med 

šolskim letom. O dodelitvi statusa na podlagi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora odloči ravnate-

ljica. 

DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

RASTEM S KNJIGO 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala v nacionalnem projektu za spodbujanje 

bralne kulture »Rastem s knjigo«. Več informacij bo znano oktobra 2020. 

 

BRALNO TEKMOVANJE BERIMO Z ROVKO 

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko bo letos v mirovanju. V želji po ohranitvi pozitivne 

motivacije za branje, bomo, če nam bodo okoliščine dopuščale, podobno tekmovanje izvajali interno 

na šoli, osrednja knjižnica pa nam bo dala v uporabo njihovo knjižno gradivo.  

  

LIKOVNO DELO MESECA 

Vsak mesec bomo izbrali eno likovno delo, ki jo bomo potem razstavili v za to namenjeni vitrini na 

šolskem hodniku. Izbrano delo izstopa po določenih elementih od ostalih likovnih del, hkrati pa 

izpolnjuje tudi ostala merila, ki opredeljujejo kvalitetno otroško likovno delo. Izbrano delo ne more 

biti starejše od treh mesecev. 
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FIT ŠOLA 

V šolskem letu 2021/22 bomo na šoli nadaljevali s Fit pedagogiko, ki temelji na učenju skozi 

gibanje, kar pozitivno vpliva na delovanje možganov in s tem poveča pozornost, spomin, motiva-

cijo in spodbuja razvoj nevronskih povezav.   

Poleg telesne dejavnosti povezuje različne stile učenja (vizualnega, slušnega, kinetičnega), kar 

izboljša shranjevanje naučenega v dolgoročni spomin. Program hkrati 

poudarja pomen zdravega načina življenja, poleg gibanja tudi redno 

pitje vode in temelji na načelu medsebojnega sodelovanja in skupnega 

reševanja problemov na kritičen način. 

ZDRAVA ŠOLA 

V šolskem letu 2015/16 smo se uspešno vključili v projekt »Slovenska mre-

ža zdravih šol«. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministr-

stva za šolstvo, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut 

za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Na-

cionalnega inštituta za javno zdravje. Usmerja se k programom za promo-

cijo zdravja, predvsem zdrave prehrane in gibanja ter duševnega zdravja. 

Program dejavno vključuje učence, lokalno skupnost, starše, učitelje in zdravstveno službo. 

 

KULTURNA ŠOLA 

Kulturna šola je projekt, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega 

kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev. 

Želimo si, da postane naša šola žarišče kulturnih programov v okolju z namenom promocije 

ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja mladih na raznolikih umetnostnih po-

dročjih. 

Pri tem nam pomaga JSKD (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti), ki nam je 

tudi dodelil naziv Kulturna šola za obdobje 2019−2024 . 
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POGUM (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) 

Glavni namen projekta je krepitev kompetence podjetnosti in spodbuja-

nje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šo-

lah. Sodelovali bomo z Zavodom RS za šolstvo, ki projekt vodi, sofinanci-

rata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska 

unija – Evropski socialni skladi. 

ATS STEM 

ATS STEM je mednarodni projekt Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologi-

je in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM).  

V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport.  

Temeljni namen projekta ATS STEM je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na podro-

čju naravoslovja, tehnologije in matematike, ki temeljijo na spodbujanju razvoja prečnih veščin ter 

spremljanju in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT.  

BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO  

Nadaljevali bomo z dejavnostmi za izboljšanje bralne pismenosti, pri čemer bosta prioriteti poveča-

ti interes za branje in  povečati razumevanje prebranega.  

Spodbujali in motivirali bomo učence, da bodo brali več in kvalitetneje, s ciljem razvijanja trajne 

motivacije za branje, kar pripomore k izboljšanju veščine branja, ki je temelj vsakršnega učenja ter 

vpliva na uspešnost učencev. S sodobnimi pristopi  bomo tudi spodbujali uživanje ob branju razno-

terih besedil. 

 

 

“RAZMIŠLJAJ GLOBALNO – DELUJ LOKALNO!”  

 Razvijali bomo različne vrste pismenosti in pismenosti na področju trajnostnega razvoja in s tem 

učence usposobili, da bodo kritično presojali, vrednotili, oblikovali stališča in odgovorno ravnali pri 

odkrivanju narave in reševanju problemov. 

Izboljševali bomo funkcionalno pismenost na različnih področjih z aktivnostmi medpredmetnega 

povezovanja, ustvarjalnicami in raziskovalnimi nalogami.  
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NASVETI ZA VARNOST, UČENJE IN DOBRO  

POČUTJE  

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA  

Da bi bilo življenje na naši šoli prijetno, se moramo vsi, tako učenci kot zaposleni, držati določenih 

pravil, ki nam omogočajo lažje sobivanje. Zato smo se skupaj dogovorili za pravila, ki so objavlje-

na na šolski spletni strani šole:  

http://os-hrvatini.si/ 

 

VZGOJNI NAČRT ŠOLE 
 

Na šolski spletni strani je objavljen tudi Vzgojni načrt, ki vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vza-

jemnega sodelovanja šole s starši, hkrati je priložnost za intenzivnejše vključevanje staršev in 

učencev v oblikovanje kulture šole. Želimo si, da bo Vzgojni načrt nakazoval nenehen proces izbolj-

ševanja kakovosti bivanja v šoli. Le tako bo lahko učinkovit dejavnik dobre klime v šoli in bo izpol-

nil svoj namen.  

VARNA POT V ŠOLO 

- Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po notranji strani pločnika.  

- V šolo prihajajte in odhajajte peš, če ne celotne poti, pa vsaj del. Hoja skrbi za psihofizično in social-

no zdravje ter zagotavlja ekološko ozaveščenost in zdrav način življenja. 

- Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi ob skrajnem levem robu cestišča, v nasprotni smeri, kot 

poteka promet. 

- Za prvošolčke oz. za otroke do 7. leta starosti zakon določa, da morajo imeti spremstvo odraslega na 

poti v šolo in domov. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari nad 10 let, če to dovolijo starši otroka 

(potrebno je podpisati soglasje).  

- V skupini naj hodijo eden za drugim, v koloni. 

- Na cesti naj se nikoli ne lovijo ali prerivajo. 

- Cesto naj prečkajo na prehodu za pešce. VEDNO se morajo ustaviti, pogledati levo, desno in znova 

levo ter šele, ko se prepričajo, da je prehod varen, odločno prečkati cesto. 

- Staršem svetujemo, naj z otroki večkrat prehodijo najvarnejšo pot do šole in jih ob tem opozarjajo 

na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno previdnost.  

http://os-hrvatini.splet.arnes.si/
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KORAKI USPEŠNEGA UČENJA 

- Redno obiskujem pouk. 

- Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine. 

- Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam    

učiteljevo razlago. 

- Prepišem vse, kar učitelj napiše na tablo. 

- Skrbim za urejenost zvezkov. 

- Zapiske doma dopolnim z informacijami iz učbenika. 

- Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše, poma-

gam si s tehniko podčrtovanja. 

Učni kotiček 

- Pred učenjem si pripravim prostor. Ta 

mora biti dovolj svetel, zračen in ravno prav 

topel. 

- Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stva-

ri, za kar poskrbim sam. 

- Vedno se učim v istem prostoru in ob 

istem času. Imeti moram mir. 

Stalen čas učenja 

- Učenje mora biti del mojega dnevnega reda. Vsak dan se učim ob isti uri in ne takoj po kosilu. 

- Imeti moram jasne okvirje, ki jih določim skupaj s starši: Kdaj je čas učenja? Kdaj je prosti čas? 

- Delo mora biti opravljeno dobro, šele nato pridejo na vrsto zunajšolske dejavnosti in igra.  

- Primeren čas učenja je 1 do 2 uri na dan. Vnaprej si določim kratke odmore: npr. 5-minutne odmore po 40-

minutnem učenju. V odmoru se nadiham, kaj popijem in se vrnem k učenju. 

- Pri učenju uporabljam naslednji postopek: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, preberem in 

podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam. 

- Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Največ se pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat 

čez eno uro, čez en dan … 

- Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše, pomagam si s tehniko podčrtovanja. Uporabljam različne 

bralne učne strategije (Paukova metoda, VŽN ...) 

Kako si naučeno najbolje zapomnim? 

- Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce. 

- Temeljito in glasno preberem težke odlomke. 

- Pojasnim si težke besede, uporabim slovar, vprašam uči-

telja, starše … 

- Čim več si poskušam predstavljati v mislih. 

- Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim 

načrta. 

Vloga staršev 

- Starši, nadzorujte otrokove izdelke. 

- Vsak dan otroku preglejte domačo 

nalogo, šolske zvezke in opozorite na 

napake. 

- Ugotovite, katere naloge in snov je 

treba še vaditi. 

- Najboljši vpogled v otrokov napre-

dek in vedenje dobite z rednimi stiki z 

učiteljem na govorilnih urah, kjer se 

pogovorite, ali je doma potrebno do-

datno delo in kako ga boste izvedli. 
- Uporabljam različne bralno učne strategije. 

- O snovi se pogovarjam s sošolci. 
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PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA  
  

1. V času podaljšanega bivanja imajo učenci kosilo in popoldansko malico. Pri tem je poudarek je 

na zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja in pomenu ter pridobivanju higienskih navad.  

2. V primeru, da gre učenec domov ob drugačni uri kot običajno ali gre domov sam, mora učitelju 

prinesti pisno obvestilo staršev oz. skrbnikov na listu.  

3. Starše oz. skrbnike prosimo, da ob prihodu po otroka ne vstopajo v učilnico, jedilnico ali na 

igrišče. 

4. Učenec pred odhodom iz podaljšanega bivanja svoj delovni prostor ali igralni kotiček za seboj 

pospravi sam.  

5. Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je odgovornost star-

šev, da preverijo, če je njihov otrok opravil domačo nalogo in mu po potrebi nudijo pomoč.  

6. Šola ni odgovorna za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.  

7. Skupaj z otrokom izberite največ dve interesni dejavnosti in eno obšolsko dejavnost. Pozorni 

bodite, da nista v istem dnevu, saj so otroci sicer preobremenjeni.  

KOLESARSKI IZPIT  

V teoretično usposabljanje prometne vzgoje za kolesarje in spretnostno 

vožnjo na poligonu so vključeni vsi učenci v okviru osnovnošolskega izo-

braževanja. Za vključitev v praktično usposabljanje v cestnem prometu 

se učenec in starši oziroma zakoniti zastopniki prostovoljno odločijo.  

Starši podajo predhodno pisno soglasje, da učenec pristopi k opravljanju 

kolesarskega izpita. 

Preizkus, ki šteje za teoretični del izpita, opravljajo učenci preko raču-

nalnika. Praktični del kolesarskega izpita bo izveden v okviru dneva de-

javnosti. Vaje za praktični del bodo potekale po pouku v popoldanskem 

času.  

Uspešno opravljen kolesarski izpit (izkaznica) je veljavna šele, ko jo pod-

pišejo tudi starši ali zakoniti zastopnik. Žal je promet vse gostejši in ne-

varen, zato si vsi želimo, da bi bili otroci dobro opremljeni z znanjem. Za 

uspeh je zelo pomembno tudi sodelovanje staršev, praktična vaja v 

spremstvu roditeljev in predvsem primeren vzgled pri prometnem   

vsakdanjiku.   
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PRVO TRILETJE 

KULTURNI DNEVI                                                                  ŠPORTNI DNEVI 

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

1. 9. 2019 Sreč anje š prijatelji september Ješenški pohod  

oktober Dan v gledališ č u oktober Orientačijški pohod  

februar S kulturo za kulturo november Pohod po domač i pokrajini 

junij Svet domiš ljije april Atletika  

/ / maj S portne igre v naravi 

NARAVOSLOVNI DNEVI                                                      TEHNIŠKI DNEVI  

november Ješen je tu oktober Poškrbimo za varnošt 

marec Pomlad na š olškem vrtu december Č arobna zima 

april Skrb za naš e zdravje april Ohranimo naš  planet 

ČETRTI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                  NARAVOSLOVNI DNEVI 

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

oktober Gledališ ka predštava 1.—3. 9. 2021  Uč ilniča v naravi (ČS OD Čerkno)  

oktober Branje za znanje oktober Skrb za zdravje 

april Praznujemo 1. 3. 2022 Kraš ki rob 

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

1.—3. 9.  2021  Gibanje v naravi (ČS OD Čerkno)  1.—3. 9.  2021  Uštvarjalne delavniče (ČS OD Čer-

23. 9. 2021  S port na dlani  oktober Č loveš ko telo 

oktober Pohod po domač i pokrajini marec Elektrika in magnetizem 

december Žimški pohod maj Obdelava papirja 

april Atletika / / 

PETI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                  NARAVOSLOVNI DNEVI  

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

oktober Gledališ ka predštava oktober Skrb za zdravje 

oktober Branje za znanje 14. –18. 2. Raštline in z ivali 

februar Slovenški kulturni praznik 1. 3. 2022 Kraš ki rob 

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

oktober Pohod po domač i pokrajini oktober Hladilna torba 

23. 9. 2021  S port na dlani  14. –18. 2. Značilnosti alpskega sveta 

14. –18. 2. Igre na šnegu 14. –18. 2. Smučarski bonton 

14. –18. 2. Žimški pohod 12. 4. 2022 Luka Koper 

april Atletika / / 

DNEVI DRUGIH DEJAVNOSTI  
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ŠESTI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                 NARAVOSLOVNI DNEVI  

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

september Gledališče oktober Zdrav duh v zdravem telesu 

april Glašbena š ola in rišanje v Kopru  oktober Likovna in glasbena sprostitev 

junij Po poti Sreč ka Košovela 14. –18. 2. Rastline in živali 

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

september Vodne aktivnošti oktober 
Mali kuharski triki (reciklirajmo hra-
no)  

oktober Kroš in zdrav nač in z ivljenja 13. 10. 2021 Varnošt na špletu 

14. –18. 2. Igre na šnegu 14. –18. 2. Žnač ilnošti alpškega šveta 

14. –18. 2. Žimški pohod 14. –18. 2. Smučarski bonton 

april Atletika / / 

SEDMI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                 NARAVOSLOVNI DNEVI 

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

september Gledališče oktober Ždrav duh v zdravem telešu 

oktober Raštem š knjigo 1.—3. 9. 2021  Gozd je učilnica (CŠOD Ajda)  

oktober Skrb za duš evno zdravje 1.—3. 9. 2021  Bivaki (CŠOD Ajda)  

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

september Več diščiplinški š portni dan 1.—3. 9. 2021  
Taborni ogenj in plesne igre (CŠOD 
Ajda)  

oktober Kroš in zdrav nač in z ivljenja oktober Likovna in glasbena sprostitev 

december Zimski pohod oktober Kozarec zdravja 

april Atletika 13. 10. 2021 Varnošt na špletu 

junij Plavanje ali vešlanje / / 

OSMI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                 NARAVOSLOVNI DNEVI 

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

september Gledališče oktober Ždrav duh v zdravem telešu 

oktober Skrb za duš evno zdravje 1.—3. 9. 2021  Gozd je učilnica (CŠOD Ajda)  

maj Korenine šo globoko 1.—3. 9. 2021  Bivaki (CŠOD Ajda)  

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

september Več diščiplinški š portni dan 1.—3. 9. 2021  
Taborni ogenj in plesne igre (CŠOD 
Ajda)  

oktober Kroš in zdrav nač in z ivljenja oktober Ali sem pogumen?  

december Zimski pohod oktober Moja poklicna izbira  

april Atletika 13. 10. 2021 Varnošt na špletu 

junij Plavanje ali vešlanje / / 
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STROKOVNE EKSKURZIJE 

Strokovne ekskurzije so sestavni del pouka. Cilj ekskurzij je celostno spoznavanje novih po-

dročij. Pred izvedbo ekskurzije učenci pri pouku pridobijo čim več znanja z zbiranjem litera-

ture in strokovnega gradiva, na ekskurziji pa si dopolnijo svoje znanje in predstave. Ekskur-

zije bodo načrtovane in izvedene interdisciplinarno s sodelovanjem učiteljev različnih pred-

metnih področij. V skladu z učnimi načrti in projekti, ki jih bomo izvajali v posameznih raz-

redih ali oddelkih, bomo v tem šolskem letu realizirali naslednje strokovne ekskurzije:  

Razred Kraj Vsebina Predmet 

1. triletje Ljubljana Ž ivalški vrt SPO, SLJ, S PO 

2. triletje Vrhnika Tehnič ni muzej Bištra 
DRU, NIT, SLJ, 

S PO 

3. triletje Gorenjška 
Vrba, Radovljiča (č ebelarški 

muzej), Kropa (muzej) 

GEO, ŽGO, SLJ, 

TIT, LUM 

Stroške ekskurzij (prevozi in vstopnine) poravnajo starši, del stroškov prevoza pa poravna 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Nadstandardni program za šolsko leto 2021/22 je potrdil Svet staršev in Svet šo-

le. 

DEVETI RAZRED 

KULTURNI DNEVI                                                                 NARAVOSLOVNI DNEVI  

Datum Naslov in kratka vsebina Datum Naslov in kratka vsebina 

september Gledališče oktober Ždrav duh v zdravem telešu 

oktober Skrb za duševno zdravje 1.—3. 9. 2020  Trajnostno v 21. stoletje 

oktober 
Cankarjev dom in Mednarodni gra-
fični center Ljubljana 

1.—3. 9. 2020  Trajnostno v 21. stoletje 

ŠPORTNI DNEVI                                                                  TEHNIŠKI DNEVI 

september Več diščiplinški š portni dan 1.—3. 9. 2020  Trajnostno v 21. stoletje 

oktober Kroš in zdrav nač in z ivljenja oktober 
Mali kuharski triki (reciklirajmo hra-
no)  

december Zimski pohod oktober Moja poklična izbira  

april Atletika 13. 10. 2021 Varnošt na špletu 

junij Plavanje ali vešlanje / / 
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KAM PO POMOČ V STISKI  

TOM telefon 116 111 

Telefon Petra Klepca 080 1552 

Policija - anonimni telefon 080 12 00 

Policija 113 

Center za obveščanje 112 

Krizni center za mlade Koper 041 303 203 

Spletna stran naše šole http://os-hrvatini.si/ 

Koristni nasveti, pomenki www.tosemjaz.net, www.safe.si  

Prosta enciklopedija sl.wikipedia.org/wiki/SLO 

Zabavno učenje www.otroci.org 

Seznam varnih točk 
www.rtvslo.si/slovenija/varne-tocke-

zavetje-za-otroke-v-tezavah/211879 

Ministrstvo za izobraževa-

nje, znanost in šport 
www.mizs.gov.si/ 

OŠ dr. ALEŠ BEBLER - PRIMOŽ HRVATINI 

Hrvatini 137, 6280 Ankaran 

Zbrala in uredila: Aleksandra Pobega 

Odgovorna: Aleksandra Pobega 

Jezikovno pregledala: / 

Slike: arhiv šole in Google images 
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