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Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
cenjene sodelavke in sodelavci.

Z

a nami je dolgo in vroče poletje. Srčno upam, da ste ga vsi preživeli prijetno in da ste se odpočili za
nove izzive, ki nas čakajo v tem šolskem letu.
Pred vami so Obvestila o delu v šolskem letu 2015/16. V njih boste našli zapise o delu in dosežkih v
preteklem šolskem letu. Ugotovili boste, da je teh bilo veliko in da smo na opravljeno delo lahko v resnici
ponosni. V nadaljevanju so predstavljene informacije o delu in pomembnih datumih v novem šolskem
letu.
In kaj nas čaka v novem šolskem letu?
Delo bomo začeli z enim oddelkom prvega razreda več. Novost je uvajanje prvega tujega jezika
(neobvezno) v prvi razred. Nadaljevali bomo z izvajanjem projektov iz preteklih let. Velik poudarek bomo
namenjali razvijanju bralne pismenosti in samostojnosti otrok ter delu z nadarjenimi učenci. Še bolj kot
v preteklih letih postajajo pomembne vrednote šole, ki so: spoštovanje, strpnost in znanje. Predvsem prvi
dve sta tisti, ki se v naši družbi izgubljata, zato se bomo trudili za oblikovanje spoštljivih medsebojnih
odnosov in razvijanje strpnosti, ki je temelj uspešnega sobivanja.
Naša skupna naloga bo varčevanje na vseh področjih, varčna raba energije in preprečevanje
poškodb na šolskem inventarju. Iskreno upam, da se bomo pri tem vsi potrudili.
Prepričana pa sem, da je z optimizmom, dobro voljo in pripravljenostjo za delo mogoče
preskočiti marsikatero težavo, zato verjamem, da bo šolsko leto prijetno in uspešno. Za to
smo odgovorni vsi vpleteni.
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Organizacijska shema zavoda
Osnovna šola Ljudski vrt

Podružnica Grajena

Župančičeva 10, 2250 Ptuj
TEL./FAKS: (2) 780 04 70, 780 04 71
E-POŠTA:
o-ljvrtptuj.mb@guest.arnes.si

Grajena 60, 2250 Ptuj
TEL./FAKS: (2) 754 40 30, 754 40 31
E-POŠTA:
grajena.osmblv@guest.arnes.si

28 oddelkov + 7 oddelkov OPB (681 učencev)

9 oddelkov + 1,82 OPB (153 učencev)

enoizmenski pouk

enoizmenski pouk

Organi upravljanja in strokovni organi šole
SVET STARŠEV
(28 članov)

SVET zavoda
(11 članov)
3 predstavniki ustanovitelja
5 predstavnikov delavcev šole
3 predstavniki staršev

SVET STARŠEV
(9 članov)

Ravnateljica
Kolegij
pomočnici ravnateljice
oddelčni učiteljski zbor
razrednik

vodja podružnice

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor
razrednik

strokovni aktivi

USTANOVITELJ: MO Ptuj
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SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ

OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič
Gravitacijsko območje OŠ Ljudski vrt:
•A
 nželova ulica
•A
 rbajterjeva ulica
•B
 evkova ulica
•C
 esta 8. avgusta
•F
 legeričeva ulica
•F
 rankovičeva ulica
•F
 rasova ulica
•G
 omilškova ulica
•H
 ercegova ulica
•K
 ajuhova ulica
•K
 ariževa ulica
•K
 icar
•K
 raigherjeva ulica
•K
 rambergerjeva pot
•K
 ratka ulica

•K
 okolova ulica
• L angusova ulica
• L evstikova pot
• L judski vrt
•M
 eglova pot
•M
 estni Vrh od št. 1 do 17
•M
 urščeva ulica
•N
 a jasi
•N
 atašina po
•N
 ova vas pri Ptuju
•O
 brtniška ulica
•O
 sterčeva ulica
•P
 acinje
•P
 eršonova ulica
•P
 odvinci

•P
 otrčeva cesta
(neparne številke od
št. 31 naprej, parne številke
od št. 40 naprej)
•P
 rečna pot
•R
 abelčja vas
•R
 imska ploščad št. 24 in 25
•S
 lovenskogoriška cesta
•S
 podnji Velovlek
•S
 vržnjakova ulica
•Š
 vajgerjeva ulica
•T
 rubarjeva ulica
•U
 lica Anice Kaučevič
•U
 lica Anice Kolarič
•U
 lica Avgusta Hlupiča

•U
 lica Jožefe Lackove
•U
 lica Lackove čete
•U
 lica Stanka Brenčiča
•U
 lica 5. prekomorske
od št. 1 do 9
•U
 lica 25. maja
parne številke ter št. 1 in 1/a
•V
 odova ulica
•Z
 echnerjeva ulica
•Z
 oisova pot
•Ž
 abjak
•Ž
 gečeva ulica
•Ž
 upančičeva ulica.

Gravitacijsko območje podružnice Grajena:
• naselje Grajena • naselje Grajenščak • naselje Mestni Vrh številki 74 in 74 a ter od številke 76 do 122 • naselje Krčevina pri Vurberku.
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PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV

v šolskem letu 2014/2015 na matični šoli
Zlati odličnjaki

V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali 25 devetošolcev. Skupaj z njimi smo se veselili njihovih
uspehov na različnih področjih, saj so šolo uspešno zastopali na številnih tekmovanjih izven šole.

Ime in priimek

Vsem še enkrat iskreno čestitamo
in jim želimo veliko uspeha na njihovi poti.

✱ Kaja Bračič
✱ Vita Kuhar
✱ Aljaž Simonič
✱ Carina Petrič
✱ Blažka Šalamun
✱ Zala Šešerko
✱ Klara Vrabl
✱ Barbara Kukec
✱ Tjaša Lorbek
✱ Nina Šišić
✱ Maruša Podbreznik
✱ Špela Topolnik
✱ Anamarija Uršič

✱ Nejc Tomasino
✱ Kaja Žgavc
✱ Erleta Berisha
✱ Jurij Bohak
✱ Let Lovse
✱ Katja Čabrian
✱ Julija Menoni
✱ Matej Ocvirk
✱ Vita Pavličič
✱ Vita Pernat
✱ David Vuk
✱ Vita Toličič
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NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI
na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih

Raziskovalne naloge

Sladkorna bolezen

Raziskovalna naloga z naslovom Tudi tako lahko
očistimo odpadno vodo je osvojila zlato priznanje
na regijskem srečanju in bronasto priznanje na
državnem srečanju.
AVTORICI:
✱S
 abina Tepuš
✱S
 ara Glatz
MENTORICA : Andreja Matjašič

Srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja o
sladkorni bolezni sta osvojili:
✱ Vita Pernat
✱Kaja Bračič
Zlato priznanje na tekmovanju
iz znanja o sladkorni bolezni je osvojila:
✱Tjaša Lorbek
MENTORICA: Jožica Lešnik

Raziskovalna naloga z naslovom Sprehod skozi
Ptujske zgodbe je osvojila srebrno priznanje na
regijskem srečanju.
AVTORICI:
✱B
 lažka Šalamun
✱K
 aja Bračič
MENTORICI : Martina Prejac in Elka Mlakar

Prva pomoč

Zlati bralci

✱ Aljaž Simonič
✱ Klara Vrabl
✱ Vita Kuhar
✱ Kaja Bračič
✱ Carina Petrič
✱ Nuša Podhostnik
✱ Anamarija Uršič
✱ Tjaša Lorbek
✱ David Vuk
✱ Let Lovse
✱ Julija Menoni
✱ Vita Pernat

1. mesto na regijskem tekmovanju ekip iz prve pomoči
in 4. mesto na državnem tekmovanju so osvojile:
✱ Nuša Gaiser
✱ Lana Čeh
✱ Vita Kuhar
✱ Zala Šešerko
✱ Klara Vrabl
✱ Kaja Bračič
MENTORICA: Jožica Lešnik

Slovenščina

Srebrno Cankarjevo priznanje
iz znanja slovenščine sta osvojila:
✱ Jure Miklošič
✱ Anamarija Uršič
Zlato Cankarjevo priznanje
iz znanja slovenščine sta osvojili:
✱ Julija Menoni
✱ Tjaša Lorbek
MENTORICA: Vera Zagoričnik Novak

Na tekmovanju mladih v pisanju o EKO vsebinah
Tekmovanje za priznanje Zeleno pero so srebrno
priznanje na državni ravni osvojile:
✱ Erleta Berisha
✱ Barbara Kukec
✱ Kaja Bračič
✱ Tjaša Lorbek
✱ Anamarija Uršič
Zlato priznanje na državni ravni je osvojila:
✱ Carina Petrič
MENTORICI: Tamara Završnik in Petra Vujnovič

Angleščina

Srebrno priznanje iz znanja angleščine so osvojili:
✱ Katja Indžić
✱ Miha Satler
✱ Nina Šišić
✱ Matic Neuvirt
✱ Miha Sternad
✱ Vita Kuhar
✱ Vita Pernat
✱ Erleta Berisha
✱ Julija Menoni
✱ Barbara Kukec
✱ Kaja Bračič
✱ Aljaž Simonič
✱ Anamarija Uršič
Zlato priznanje iz znanja angleščine je osvojila:
✱ Tjaša Lorbek
MENTORJA: Filip Gračnar in Tamara Završnik
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Matematika

Nemščina

Srebrno priznanje iz znanja nemščine sta osvojili:
✱ Neva Florjančič
✱ Klara Vrabl
MENTOR: Luka Žižek

Zgodovina

Srebrno priznanje iz znanja zgodovine so osvojili:
✱ Jurij Bohak
✱ Let Lovse
✱ Julija Menoni
✱ Klara Vrabl
✱ Carina Petrič
Zlato priznanje iz znanja zgodovine so osvojili:
✱ David Vuk
✱ Tjaša Lorbek
✱ Anamarija Uršič
MENTORICA: Milena Krajnc

Geografija

Srebrno priznanje iz znanja geografije so osvojili:
✱ Matej Ocvirk
✱ Let Lovse
✱ Barbara Kukec
✱ Carina Petrič
✱ David Vuk
✱ Tjaša Lorbek
Zlato priznanje iz znanja geografije sta osvojila:
✱ Jurij Bohak
✱ Anamarija Uršič
MENTORICI: Martina Prejac in Milena Krajnc

Srebrno Vegovo priznanje so osvojili:
✱ Katja Bezjak MENTOR Edvin Ramadani
✱ Julija Judar MENTOR Edvin Ramadani
✱ Zala Ves elič MENTOR Edvin Ramadani
✱ Laura Simonič MENTORICA Majda Švagan
✱ Katja Bezjak MENTOR Edvin Ramadani
✱ Sara Glatz MENTORICA Majda Švagan
✱ Miha Sternad MENTORICA Majda Švagan
✱ Kaja Petrovič MENTORICA Majda Švagan
✱ Vita Pernat MENTORICA Tatjana Caf
✱ Barbara Kukec MENTORICA Tatjana Caf
✱ Jure Miklošič MENTORICA Jasmina Žel
✱ David Vuk MENTORICA Jasmina Žel
✱ Aljaž Simonič MENTORICA Majda Švagan
✱ Tjaša Lorbek MENTORICA Majda Švagan
Zlato Vegovo priznanje so osvojili:
✱ Anamarija Uršič, osvojila 1. in 2. mesto v državi
MENTORICA Majda Švagan
✱ Gal Zmazek, 2. mesto v državi
MENTORICA Majda Švagan
✱ Gaja Vuk MENTORICA Majda Švagan

Matematični kenguru
Za osvojenih 9 bronastih Vegovih priznanj (vsako
šolsko leto) sta nagrado Diamantni Kenguru prejela:
✱ Aljaž Simonič
✱ Anamarija Uršič

Razvedrilna matematika

Srebrno priznanje so osvojili:
✱ Lan Trafela
✱ Maja Leskovar
✱ Sara Glatz
✱ Gaja Vuk
✱ Gal Zmazek
✱ Zala Veselič
✱ Aljaž Simonič
✱ Tjaša Lorbek
Zlato priznanje sta osvojila:
✱ Vito Levstik
✱ Anamarija Uršič (dosežene vse možne točke)
MENTORICA: Majda Švagan

Logika

Zlato priznanje na državnem
tekmovanju iz logike sta osvojila:
✱ Aljaž Simonič
✱ Anamarija Uršič
MENTORICA: Tatjana Caf

FIZIKA

Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili:
✱ Luka Pihler
✱ Valentina Golob
✱ David Vuk
Zlato Stefanovo priznanje sta osvojila:
✱ Aljaž Simonič, 4. mesto v državi
✱ Anamarija Uršič
MENTORICA: Jasmina Žel

Astronomija

Srebrno Dominkovo priznanje sta osvojila:
✱ Luka Pihler
✱ David Vuk
Zlato Dominkovo priznanje sta osvojila:
✱ Aljaž Simonič
✱ Anamarija Uršič, 5. mesto v državi
MENTORICA: Jasmina Žel

Kemija

Srebrno Preglovo priznanje so osvojili:
✱ Matej Ocvirk
✱ Let Lovse
✱ Aljaž Simonič
MENTORICA: Jožica Lešnik

Biologija

Zlato Proteusovo priznanje so osvojili:
✱ Jurij Bohak
✱ Carina Petrič
✱ Aljaž Simonič
Srebrno Proteusovo priznanje so osvojili:
✱ Let Lovse
✱ David Vuk
✱ Anamarija Uršič
✱ Tjaša Lorbek
MENTORICA: Andreja Matjašič
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ŠPORT

Naj športnik šole:
Marko Hozjan

Naj športnica šole:
Vita Toličič

Najuspešnejši
športniki naše šole,
ki so tekmovali v
različnih športnih
panogah, so:

M

V

arko je dosegel 1. mesto na medobčinskem
in 3. mesto na področnem osnovnošolskem
tekmovanju v atletiki v teku na 300 metrov ter 3.
mesto na medobčinskem in 2. mesto na področnem
tekmovanju v štafeti 4 x 100 metrov. V krosu je na
medobčinskem dosegel 3. mesto in 19. mesto na
državnem tekmovanju. Je član šolske ekipe v košarki,
nogometu in odbojki. Odlične rezultate je Marko
dosegal predvsem na tekmovanjih v kolesarstvu.
Marko je bil izbran tudi za naj športnika MO Ptuj za
šolsko leto 2014/2015.

ita je dosegla 1. mesto na medobčinskem in
področnem osnovnošolskem tekmovanju v
atletiki v skoku v višino in 10. mesto na državnem
tekmovanju ter 1. mesto na medobčinskem in
področnem tekmovanju v štafeti 4 x 100 metrov in
10. mesto na državnem tekmovanju. V krosu je na
medobčinskem tekmovanju dosegla 3. mesto in
47. mesto na državnem tekmovanju. V državnem
tekmovanju v akrobatiki je Vita dosegla 11. mesto
posamično in 3. mesto ekipno, v orodni gimnastiki pa je
posamično zasedla 4. mesto in 2. mesto ekipno.

Največ točk za športnika šole so osvojili:

Največ točk za športnico šole so osvojile:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Marko Hozjan
Niko Šalamun
Leon Lovrec
Timi Otorepec
Matevž Bezjak

349 točk
277 točk
253 točk
201 točk
185 točk

Vita Toličič
Neli Hofman
Sara Serdinšek
Zala Veselič
Dona Ferš

508 točk
494 točk
472 točk
449 točk
385 točk
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ŠPORTNI REZULTATI v šolskem letu 2014/2015
Šah

OŠ ekipno prvenstvo: dečki do 15 let – 1. mesto
na regijskem tekmovanju in uvrstitev na državno
prvenstvo:
✱ Naj Pivec
✱ Nino Šegula
✱ Nik Kaisersberger
✱ Vid Čabrian
Deklice do 15 let – 2. mesto na regijskem tekmovanju
in uvrstitev na državno prvenstvo:
✱ Iva Vidovič
✱ Barbara Kokol
✱ Maja Leskovar
✱ Pia Kramberger
Deklice do 12 let – 3. mesto na državnem tekmovanju:
✱ Iva Vidovič
✱ Barbara Kokol
✱ Maja Leskovar
✱ Pia Kramberger
Dečki do 12 let – 2. mesto:
✱ Žan Pšajd
✱ Anton Anželj
✱ Josip Tasovac Ivezič
✱ Fisnik Ferizi
✱ Rene Kokot
OŠ posamično regijsko prvenstvo: deklice do 8 let:
✱ Ema Vidovič – 1. mesto
✱ Zala Kramberger – 2. mesto
Deklice do 12 let:
✱ Maja Leskovar, 3. mesto
✱ Pia Kramberger, 3. mesto
Dečki do 14 let:
✱ Vid Čabrian, 3. mesto
MENTOR: Edvin Ramadani

Atletika:

✱ Dona Ferš, 1. mesto na področnem tekmovanju v
skoku v daljino
✱ Niko Šalamun, 2. mesto na področnem
tekmovanju v skoku v daljino
✱ Kaja Tomasino, 10. mesto na področnem
tekmovanju v skoku v daljino
✱ Matic Kramberger, 18. mesto na področnem
tekmovanju v skoku v daljino
✱ Vita Toličič, 1. mesto na področnem in 10. mesto
na državnem tekmovanju v skoku v višino
✱ Leon Pihler, 2. mesto na področnem tekmovanju v
skoku v višino
✱ Zala Veselič, 2. mesto na področnem tekmovanju
v skoku v višino
✱ Timi Otorepec, 2. mesto na področnem
tekmovanju v skoku v višino
✱ Vida Glatz, 4. mesto na področnem tekmovanju v
skoku v višino
✱ Leon Lovrec, 4. mesto na področnem tekmovanju
v skoku v višino
✱ Rene Jurak Moran, 2. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 60 m
✱ Rebeka Orešek, 5. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 60 m
✱ Katarina Šamperl, 14. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 60 m
✱ Marko Hozjan, 3. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 300 m
✱ Nuša Krajnc, 5. mesto na področnem tekmovanju
v teku na 300 m
✱ Kaja Žgavc, 6. mesto na področnem tekmovanju v
teku na 300 m
✱ Lan Pahor, 6. mesto na področnem tekmovanju v
teku na 300 m
✱ Neja Draškovič, 9. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 300 m

✱ Nika Turnšek Murko, 15. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 300 m
✱ Pia Kramberger, 7. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 600 m
✱ Danaja Ficjan, 9. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 600 m
✱ Ela Šemrl, 15. mesto na področnem tekmovanju v
teku na 600 m
✱ Sara Serdinšek, 2. mesto na področnem in 10. na
državnem tekmovanju v suvanju krogle
✱ Nika Vidovič, 9. mesto na področnem tekmovanju
v metu vorteksa
✱ Andrej Verbančič, 9. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
✱ Jure Kovačič, 11. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
✱ Neli Hofman, 13. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
✱ Sergej Ekart, 17. mesto na področnem tekmovanju
v metu vorteksa
✱ Nuša Bukvič, 13. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
✱ Ana Paternost, 2. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
✱ Matic Šestanj Plohl, 7. mesto na področnem
tekmovanju v metu vorteksa
ŠTAFETA
4 X 100 m dekleta
• Dona Ferš,
• Vita Toličič,
• Sara Serdinšek,
• Kaja Žgavc
so osvojile 1. mesto
na področnem in 10.
mesto na državnem
tekmovanju.

ŠTAFETA
4 X 100 m fantje
• Rene Jurak Moran,
• Luka Šalamun,
• Marko Hozjan,
• Leon Lovrec
so osvojili 3. mesto na
področnem tekmovanju.
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KROS (državno tekmovanje): Ekipa je dosegla 8. mesto. Sestavljali so jo:
✱ L eon Lovrec
✱N
 iko Gonza
✱K
 lemen Mlakar
✱N
 eli Hofman
✱N
 iko Šalamun
✱T
 ilen Ciglar
✱T
 im Fijačko
✱Z
 arja Škrjanec
✱ L uka Ivaniševič
✱N
 ejc Herjavec
✱A
 len Dobrajc
✱K
 atarina Šamperl
✱M
 arko Hozjan
✱T
 imotej Modrič
✱N
 ika Turnšek Murko
✱Z
 ala Veselič
✱ L uka Pihler
✱M
 atevž Bezjak
✱S
 aša Mlakar
✱N
 uša Krajnc
✱A
 ndrej Vrbančič
✱T
 jan Kristovič
✱V
 ita Toličič
✱R
 ebeka Orešek
✱ L an Pahor
✱T
 ai Kmetec
✱S
 ara Serdinšek
✱ I nes Arklinič
Najvidnejši posamični rezultat na državnem tekmovanju v krosu je dosegel Klemen Mlakar, in sicer 2. mesto.

✱P
 ia Kramberger
✱ L ora Ferš
✱M
 artina Farič
✱E
 la Šemrl

Akrobatika
Ekipa starejših deklic je dosegla 2. mesto na polfinalu
državnega tekmovanja in 3. mesto na finalu
državnega tekmovanja. Ekipo so sestavljale:
✱V
 ita Toličič
✱Z
 ala Veselič
✱T
 jaša Lorbek
✱P
 ia Panič
✱V
 ida Glatz
Ekipa mlajših deklic je dosegla 4. mesto na polfinalu
državnega tekmovanja. Ekipo mlajših deklic so
sestavljale:
✱M
 ichelle Tašner
✱E
 va Druzovič
✱B
 arbara Kokol
✱P
 ia Kramberger
✱M
 anja Dokl
Posamični rezultati učencev:
✱G
 ašper Turk, 3. mesto

✱T
 evž Vargič, 3. mesto

Gimnastika, skoki z MPP

Gimnastika, športna

Posamični rezultati učenk in učencev:
✱G
 ašper Turk, 4. mesto na področnem tekmovanju
in 5. mesto na državnem tekmovanju
✱M
 ichelle Tašner, 13. mesto na področnem
tekmovanju
✱V
 ita Toličič, 17. mesto na področnem tekmovanju
✱P
 ia Kramberger, 24. mesto na področnem
tekmovanju

Ekipa starejših deklic je dosegla 2. mesto. Ekipo so
sestavljale:
✱V
 ita Toličič
✱Z
 ala Veselič
✱T
 jaša Lorbek
✱P
 ia Panič
✱V
 ida Glatz
Ekipa mlajših deklic je dosegla 6. mesto. Ekipo mlajših
deklic so sestavljale:
✱M
 ichelle Tašner
✱E
 va Druzovič
✱B
 arbara Kokol
✱P
 ia Kramberger
✱M
 anja Dokl

Posamični rezultati najmlajših učenk in učencev:
✱V
 ita Toličič, 4. mesto
✱T
 evž Vargič, 6. mesto
✱G
 ašper Turk, 8. mesto
✱P
 ia Panič, 12. mesto
✱Z
 ala Veselič, 19. mesto

Streljanje z zračno puško

✱M
 aj Zorec – 6. mesto na področnem tekmovanju
✱G
 regor Kolarič, 7. mesto na področnem
tekmovanju

Judo

✱ J ure Vogrin, 5. mesto na državnem tekmovanju
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Smučanje

✱G
 aja Vuk, 1. mesto na področnem tekmovanju in
uvrstitev na državno tekmovanje
✱N
 eli Hofman, 2. mesto na področnem tekmovanju
in uvrstitev na državno tekmovanje
✱D
 avid Vuk, 2. mesto na področnem tekmovanju in
uvrstitev na državno tekmovanje
✱T
 ilen Žagar, 3. mesto na področnem tekmovanju
in uvrstitev na državno tekmovanje
✱N
 ace Malovič, 6. mesto na področnem
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje
✱D
 ona Ferš, 10. mesto na področnem tekmovanju
in uvrstitev na državno tekmovanje
✱G
 al Zmazek, 2. mesto na področnem tekmovanju
✱Z
 ala Veselič, 2. mesto na področnem tekmovanju
✱Z
 ala Senčar, 3. mesto na področnem tekmovanju
✱ L ana Čeh, 11. mesto na področnem tekmovanju
✱M
 arko Hozjan, 15. mesto na področnem
tekmovanju

Namizni tenis

✱N
 ino Šegula,
1. mesto na področnem tekmovanju,
2. mesto v četrtfinalu državnega tekmovanja,
3. mesto v polfinalu državnega tekmovanja in
5. mesto v finalu državnega tekmovanja
✱S
 imon Rogina, 2. mesto na področnem
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje
✱G
 ašper Turk, 2. mesto na področnem tekmovanju
in uvrstitev na državno tekmovanje
✱N
 eli Hofman, 2. mesto na področnem tekmovanju
in uvrstitev na državno tekmovanje
✱S
 ašo Malovič, 3. mesto na področnem
tekmovanju
✱B
 laž Pišek, 3. mesto na področnem tekmovanju

Ekipa je dosegla 3. mesto na področnem tekmovanju.
EKIPO SO SESTAVLJALI: • Sašo Malovič • Nino
Šegula • Neli Hofman • Katja Bezjak.

Nogomet

Košarka

Ekipa starejših deklic je osvojila 2. mesto na
medobčinskem tekmovanju in 4. mesto na področnem
tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱Š
 pela Pernek
✱A
 nea Bezjak
✱K
 atja Bezjak
✱S
 ara Serdinšek
✱N
 eli Hofman
✱S
 aša Mlakar
✱N
 ika Murko
✱K
 aja Bračič
✱K
 atja Muhič

Ekipa starejših deklic je osvojila 1. mesto na
medobčinskem tekmovanju in 4. mesto na
področnem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱S
 ara Serdinšek
✱N
 eli Hofman
✱N
 ika Vidovič
✱S
 aša Mlakar
✱D
 ona Ferš
✱V
 ita Toličič
✱N
 uša Voglar
✱K
 aja Žgavc
✱A
 nea Bezjak
✱K
 atja Bezjak
✱K
 atja Novak
✱Z
 arja Škrjanec
✱K
 atja Čabrian
✱Š
 pela Pernek
✱Š
 pela Topolnik

Ekipa mlajših deklic je osvojila 4. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱A
 na Paternost
✱R
 ebeka Orešek
✱P
 etra Čačić
✱V
 ida Glatz
✱ J ulija Judar
✱Z
 ala Veselič
✱K
 aja Tomasino
Ekipa starejših dečkov je osvojila 8. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱ L eon Lovrec
✱M
 arko Hozjan
✱M
 arko Robin
✱T
 omaž Mlakar
✱N
 iko Gonza
✱S
 imon Rogina
✱N
 ino Šoštarič
✱K
 ristjan Kristovič
✱K
 rištof Gačnik
✱R
 ene Vidovič
✱N
 iko Šalamun
Ekipa mlajših dečkov je osvojila 8. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱T
 ai Kmetec
✱ J ure Jevtovič
✱T
 ilen Brus
✱T
 ilen Hrepevnik
✱N
 iko Lazar
✱T
 imi Otorepec
✱T
 imotej Modrič
✱V
 id Čabrian
✱N
 ik Pavalec
✱M
 atevž Bezjak
✱T
 ilen Ciglar
Ekipa dečkov 4. in 5. razreda je osvojila 1. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱M
 iha Petrovič
✱M
 arko Voda
✱K
 lemen Mlakar
✱S
 ašo Lovrec
✱T
 im Fijačko
✱T
 jan Koletnik
✱ L eo Čeh
✱S
 andro Čeh

Ekipa mlajših deklic je osvojila 4. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱R
 ebeka Orešek
✱N
 uša Bukvič
✱P
 etra Čačić
✱T
 ara Ciglar
✱A
 na Paternost
✱Z
 ala Veselič
✱K
 aja Tomasino
✱ J ulija Judar
✱ L ea Lah
✱D
 oroteja Pukšič
✱V
 ida Glatz
✱P
 atricija Čeh
Ekipa starejših dečkov je osvojila 7. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱N
 iko Šalamun
✱M
 arko Hozjan
✱V
 id Čabrian
✱ J ure Kramberger
✱M
 artin Čeh
✱T
 omaž Pogelšek
✱S
 taš Štampar
✱N
 iko Gonza
✱N
 ino Šoštarič
✱D
 ominik Lampret
✱N
 ace Malovič
✱T
 ilen Žagar
✱N
 ejc Tomasino
✱U
 rban Gnilšek
Ekipa mlajših dečkov je osvojila 3. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱V
 id Čabrian
✱M
 atevž Bezjak
✱N
 ejc Bizjak Hull
✱A
 ljaž Kokol
✱T
 ilen Brus
✱A
 nže Golob
✱ J ure Kramberger
✱M
 atic Damiš
✱A
 ljoša Šijanec Mlakar
✱N
 ik Kaisersberger
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LETNA ŠOLA V NARAVI
Od 8. 9. do 12. 9. 2014 so bili učenci 5.
razredov matične in podružnične šole v
letni šoli v naravi v Ankaranu.
Rokomet

Odbojka

Ekipa starejših deklic je osvojila 3. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱A
 na Paternost
✱S
 ara Serdinšek
✱N
 eli Hofman
✱S
 aša Mlakar
✱D
 ona Ferš
✱N
 ika Vidovič
✱Š
 pela Topolnik
✱A
 nea Bezjak
✱Š
 pela Pernek
✱K
 atja Bezjak
✱A
 nja Kljukej
✱R
 ebeka Orešek
✱N
 uša Bukvič

Ekipa starejših deklic je osvojila 3. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱K
 atja Novak
✱N
 uša Voglar
✱ L ana Čeh
✱Z
 ala Plohl
✱S
 ara Serdinšek
✱N
 ika Turnšek Murko
✱ I nes Kramberger
✱A
 nea Bezjak
✱N
 eli Hofman
✱ L ara Pintarič
✱E
 la Valenko
✱Š
 pela Pernek

Ekipa starejših dečkov je osvojila 3. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱T
 omaž Pogelšek
✱Ž
 an Simonič
✱ J ure Miklošič
✱A
 ljaž Kampuš
✱ J ure Kovačič
✱S
 ergej Ekart
✱M
 atic Šestanj Plohl
✱N
 iko Rakuš
✱K
 lemen Šenkiš

Ekipa starejših dečkov je osvojila 5. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱ J ure Kovačič
✱M
 arko Hozjan
✱N
 iko Šalamun
✱U
 rban Gnilšek
✱N
 ace Malovič
✱T
 ilen Žagar
✱D
 avid Vuk
✱ L uka Ivaniševič
✱ J ure Kovačič
✱N
 ejc Tomasino
✱R
 ene Vidovič
✱N
 ino Šoštarič
✱R
 ok Čeh

Ekipa mlajših deklic je osvojila 3. mesto na
medobčinskem in 3. mesto na področnem
tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱N
 uša Bukvič
✱R
 ebeka Orešek
✱A
 na Matić
✱P
 etra Čačić
✱T
 ara Ciglar
✱R
 ebeka Pernat
✱A
 na Paternost
✱E
 la Šemrl
✱K
 aja Tomasino
✱ J ulija Judar
✱Z
 ala Veselič

Ekipa mlajših deklic je osvojila 5. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljale:
✱N
 ina Mulec
✱Z
 ala Veselič
✱V
 ida Glatz
✱K
 aja Tomasino
✱ J ulija Judar
✱K
 aja Petrovič
✱R
 ebeka Orešek
✱P
 etra Čačić
✱T
 ara Ciglar
✱ L ana Erjavec
✱ I nes Lah

Ekipa mlajših dečkov je osvojila 3. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱T
 imi Otorepec
✱T
 ilen Brus
✱N
 ejc Herjavec
✱A
 ljaž Kampuš
✱M
 atic Šestanj Plohl
✱G
 regor Levanič
✱Ž
 iga Vaupotič
✱S
 taš Vargič
✱N
 ik Kaisersberger

Ekipa mlajših dečkov je osvojila 6. mesto na
medobčinskem tekmovanju. Ekipo so sestavljali:
✱M
 atevž Bezjak
✱V
 id Čabrian
✱A
 nže Golob
✱M
 atic Kramberger
✱N
 iko Lazar
✱N
 ik Pavalec
✱T
 ilen Brus
✱T
 imi Otorepec
✱A
 ljaž Kampuš

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Od 8. 3. do 12. 3. 2015 so bili učenci 6.
razredov matične in podružnične šole v
zimski šoli v naravi na Treh Kraljih.

MENTORJI:
Simona Lozinšek, Mojca Gramc, Ivan Čuš,
Milan Šimac, Ivan Kovačič in Igor Ivančič
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Tehnika

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave gradiv:
Regijsko tekmovanje:
✱ i zdelava izdelka iz kovin-T4: Leon Pihler, 2. mesto
✱ i zdelava izdelka iz kovin-T4: Bogdan Bashta,
2. mesto
✱ k onstruktorstvo v kategoriji K6-SketchUp:
Vito Levstik, 2. mesto
Državno tekmovanje:
✱ k onstruktorstvo v kategoriji K6-Sketchup:
Vito Levstik, 7. mesto
Tekmovanje v modelarstvu z modeli raket in letal:
Regijsko tekmovanje:
✱ k ategorija S3½: Enej Klasinc, 1. mesto
✱ k ategorija S3 Nacional: Gregor Levanič, 1. mesto
✱ k ategorija A2 letala F5J400: Tilen Žagar, 2. mesto
✱ k ategorija A1 prostoleteča letala:
Tilen Žagar, 4 mesto
Državno tekmovanje:
✱ k ategorija A1 prostoleteča letala:
Tilen Žagar, 1. in 2. mesto
Tekmovanje Robosled 2015:
Regijsko tekmovanje:
✱B
 laž Dominc
✱V
 ito Levstik
MENTOR: Miran Petek
Mednarodno tekmovanje GO-CAR-GO:
Osvojeno 1. mesto za avtomobil AluminkoSolaris –
najboljši izdelek na natečaju Lahkotni svet:
✱D
 ominik Lampret
✱M
 atic Damiš
✱M
 arko Robin
✱N
 ace Malovič
✱B
 ogdan Bashta
✱E
 nej Klasinc
✱T
 ilen Žagar
✱G
 regor Levanič
✱ J ure Miklošič
MENTOR: Miran Petek

Likovno ustvarjanje

Turizem

Priznanje za uvrstitev na 8. mednarodno likovno
razstavo Igraj se z mano sta osvojila:
✱Š
 pela Sedič
✱M
 arcel Merc

Na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava
so srebrna priznanja osvojili:
✱M
 iha Gačnik
✱Z
 ala Senčar
✱A
 ljaž Kampuš
✱B
 lažka Šalamun
✱ L aura Simonič
✱K
 aja Petrovič
✱V
 ita Kuhar
✱ J erca Feguš
✱Z
 ala Šešerko
✱K
 lara Vrabl
✱C
 arina Petrič
✱K
 aja Bračič
✱T
 jaša Lorbek
MENTORICI: Martina Prejac in Elka Mlakar

Bronasto priznanje na mednarodnem likovnem
bienalu Po Fabianijevih poteh so osvojili:
✱ L an Bezjak
✱K
 atja Čuš
✱A
 len Jambriško
✱M
 ax Kovačič
✱ I na Ostroško
✱M
 atija Šeruga
Priznanje na likovnem natečaju
Lahkotni svet otrok je osvojil:
✱V
 ito Kolarič

Vesela šola
Srebrno priznanje so osvojili:
✱G
 aja Plohl
✱V
 ida Glatz
✱M
 atic Neuvirt
✱ J erca Feguš
✱Z
 ala Veselič
✱P
 ia Kramberger
✱V
 ito Levstik
Zlato priznanje je osvojila:
✱A
 namarija Uršič
MENTORICI: Tanja Perič in Karmen Mlakar

Bronasto priznanje na državnem likovnem natečaju
Likovni svet otrok je osvojila:
✱E
 va Peklar
Državni likovni natečaj revije Ciciban:
✱ J ure Petek, 1. mesto ✱ L ora Ferš, 3. mesto
✱V
 id Šalamun, 3. mesto

NAJ UČENCI
Najuspešnejši učenci druge triade:
4. a Tin Šoškič
4. b Sandro Čeh
4. c Nika Gregorec
5. a Bono Bezjak
5. b Vasja Koren
5. c Jana Kuhar
6. a Manja Dokl
6. b Ana Matić
6. c Pia Kramberger

Častno priznanje na mednarodnem likovnem
natečaju Lidice 2015 so osvojili:
✱ I vana Kampuš
✱T
 in Šoškič
✱A
 na Vidovič
MENTORICA: Tajka Šnuderl Novak
Mednarodni likovni natečaj 6. bienale otroškega
prostorskega oblikovanja:
Zlato priznanje so osvojile:
✱K
 atja Muhič
✱K
 atja Strelec
✱A
 nja Šenkiš
✱V
 alentina Golob

Najuspešnejši učenci tretje triade:
7. a Gal Zmazek
7. b Gaja Vuk
7. c Zala Veselič
8. a Sara Glatz
8. b Zarja Škrjanec
8. c Katja Bezjak
9. a Aljaž Simonič
9. b Anamarija Uršič
9. c David Vuk

Bronasto priznanje sta osvojili:
✱P
 atricija Čeh
✱V
 ida Glatz
MENTORICA: Darja Polner

NAJ UČENKA druge triade v tem šolskem letu je
Pia Kramberger, učenka 6. c razreda.

Glasba
Na državni glasbeni olimpiadi sta srebrno priznanje osvojili:
✱ J erca Feguš
✱Z
 ala Šešerko
MENTORICA: Jerneja Bombek

NAJ UČENKA tretje triade v tem šolskem letu je
Anamarija Uršič, učenka 9. b razreda.
NAJ UČENKA ŠOLE JE Anamarija Uršič, 9. b razred.
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INTERESNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
Ekošola Na OŠ Ljudski vrt smo se vse šolsko leto trudili na ekološkem področju, naša prizadevanja pa so bila ponovno
primerno ovrednotena od Ekošole Slovenije. Za pridobitev Ekozastave smo morali izvesti naloge v okviru treh vodilnih
tematskih sklopov (energija, voda, odpadki), izbrali pa smo tudi nekatere druge dejavnosti.
Izvajali smo naslednje projekte:
✱E
 kokviz z mentorico Matejo Prša;
✱E
 kopaket ter ustvarjanje iz KEMS embalaže je
vodila Tanja Nedeljko;
✱S
 lovenska hrana – tradicionalni slovenski zajtrk,
ki smo ga izpeljali pod vodstvom Petre Zafošnik;
✱V
 arčevanje z električno energijo v šolah je s
skupino ekodetektivov vodila Petra Vujnovič;
✱Š
 olsko VRTilnico pa smo obdelovali pod
vodstvom Petre Zafošnik.

V

času zimskih počitnic smo se na matični šoli
družili v okviru počitniških delavnic, na katerih
smo ustvarjali okrasne izdelke iz odpadnega
tekstila. Učenci 2. razreda so sodelovali na delavnicah
ločevanja odpadkov Zerowaste, ki so jih vodile mentorice
iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj. V
sodelovanju s podjetjem Talum iz Kidričevega je ob
njihovi 60-letnici potekal projekt Lahkotni svet. Aktivnosti
Lahkotnega sveta so se izvajale skozi vse šolsko leto. Eden
izmed pomembnejših dni pa je bil v začetku marca, ko
je potekal tehniški dan na temo aluminija. Na Ljudskem
vrtu smo z lahko, svetlečo kovino ustvarjali zares
raznolike umetniške izdelke. Dela smo se lotili prilagojeno
vsaki starostni skupini učencev posebej. Prvošolci so risali
na odpadne pokrovčke jogurtovih lončkov, leto starejši
učenci so izdelovali cvetlične lepljenke z aluminijastimi
motivi rož, učenci tretjega razreda pa so polnili vaze iz
pločevink s cvetlicami iz žice in folije različnih oblik in

Sodelovali smo tudi v različnih prostovoljnih
aktivnostih in natečajih:
✱o
 rganizirali smo veliko zbiralno akcijo tekstila,
✱ z birali smo živila za učence iz socialno ogroženih
družin,
✱v
 se leto smo zbirali tonerje, kartuše, mobilnike in
prazne baterije,
✱ z birali smo plastične zamaške,
✱ s odelovali smo na natečaju Ločujem, naravo
varujem.

velikosti. V četrtem razredu so nastali grmički in drevesa
iz aluminija, petošolci pa so se preizkusili v izdelovanju
mozaikov iz rondel in rondelic. Učenci zadnje triade
so domišljijo sproščali med nastajanjem unikatnih
robotov, mičnih gospodičen z bogatimi krinolinami ter
premikajočih se namiznih skulptur. V prostorih šole je
nastala razstava, ki odraža široko paleto idej učiteljic in
učiteljev, podprto z neizmerno širino domišljije učencev
ter delavnost in vztrajnost spretnih prstov ustvarjalcev
pri učnih urah. Da so bili izdelki resnično dobri, potrjujejo
tudi nagrade zanje. V prvi triadi je bil nagrajenec
Vito Kolarič iz 3. b razreda (mentorica Tajka Šnuderl
Novak), v tretji triadi pa več avtorjev, ki so izdelali avto
AluminkoSolaris. Njihov mentor je bil Miran Petek.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Zahvaljujemo pa
se seveda tudi podjetju Talum iz Kidričevega, ki nam je
priskrbelo potreben material in ustreglo vsem našim
željam. Na tekmovanju v pisanju novinarskega prispevka
na ekološko tematiko Zeleno pero je devetošolka Carina
Petrič s člankom Je svetloba res svetla? osvojila 1. mesto
v državi, za kar ji seveda čestitamo. Njeni mentorici sta bili
Tamara Završnik in Petra Vujnovič.
KOORDINATORICI: Petra Vujnovič in Mateja Prša
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Čebelarski krožek

V

šolskem letu 2014/2015 je z delom začel
čebelarski krožek v tesnem sodelovanju s
Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim
društvom Ptuj. V krožek se je vpisalo 17 učencev, ki so
z veseljem spoznavali biologijo čebel, njihov pomen,
njihovo varstvo. V zimskem času smo delali po učnem
načrtu ter pridobivali osnovna teoretična znanja.
Pripravili smo razstavo čebelarske opreme v šolski avli in
sprejeli mednarodno delegacijo čebelarjev ob slovenskem
zajtrku na šoli. S kulturnim programom smo sodelovali
na prireditvi ob 100-letnici ČD Ptuj.
Večkrat smo v svoje vrste povabili čebelarskega mojstra

Martina Čuša, ki je z navdušenjem prenašal svoje bogato
znanje na nas in predsednika Čebelarskega društva Ptuj
Janeza Vertiča, ki se je vedno z veseljem odzval našemu
vabilu.
V pomladanskem času smo si ogledali čebelnjak in delo
v čebelnjaku. Oboje sta nam predstavila gospoda Čuš
in Vertič. Pogledali smo v panj, našli matico, matičnjak,
trota. Še dolgo nam je v ušesih odzvanjalo brenčanje
pridnih čebelic. Seznanili smo se tudi s prvo pomočjo ob
piku čebele in opozorili na nevarnost alergije ob čebeljem
piku ter na ukrepanje ob pojavu le-te. V naslednjem
šolskem letu bomo svoje delovanje poglobili in nadgradili
s pripravami in udeležbo na državnem čebelarskem
tekmovanju mladih čebelarjev.
VODJA TIMA: Jožica Repič

Mladi člani rdečega križa

Z

delom smo začeli v mesecu septembru, ko
smo obiskali in obdarovali varovance doma
upokojencev Ptuj ter z njimi praznovali rojstne
dneve. S kulturnim programom smo popestrili otvoritev
likovne razstave stanovalca Doma upokojencev Ptuj.
V mesecu oktobru smo imeli prvo srečanje z razrednimi
predstavniki, kjer smo pregledali in sprejeli program dela.
Obeležili smo svetovni dan hrane (16. oktober) in revščine
(17. oktober). Že šestič smo pomagali pri zbiranju živil
za družine otrok, ki obiskujejo našo šolo in potrebujejo
pomoč. V mesecu novembru, mesecu brez zasvojenosti,
smo spodbujali učence k razmišljanju, da so alkohol,
cigarete in droga nepotrebna naslada in razvada, ki
se lahko sprevrže v odvisnost in zlo ter onemogoči
uresničitev mnogih mladostnih sanj. 1. decembra, ob
svetovnem dnevu aidsa, smo vse učence spomnili
na to nevarno bolezen. Ogledali smo si videokaseto
in se pogovarjali. 3. decembra, ob dnevu invalidov,
smo likovno ustvarjali in pripravili razstavo. V mesecu
januarju smo spoznavali zgodovino RK, naloge RK,

izvedli nekaj socialnih iger. V mesecu februarju smo se
vključili v dobrodelno akcijo, ki jo je organiziralo podjetje
Beiersdorf z blagovno znamko Nivea PODARITE NAM
MODRO SRCE in poslali 894 modrih src. Učenci so bili zelo
ustvarjalni in zadovoljni, da lahko pomagajo otrokom iz
socialno šibkejšega okolja na poti do izobrazbe. V mesecu
februarju sem se udeležila seminarja v Ormožu na sedežu
OZRK. V mesecu marcu smo si ogledali videokaseto
Prostovoljček. Seznanila sem učence s sodelovanjem
na kvizu v tednu RK, ki ga je organiziralo Območno
združenje RK Ptuj. Ogledali smo si tudi poučne filme
NAPO z naslovom Pazi, uporabi varno! 24. aprila smo
sodelovali v akciji Pomladansko urejanje in vzdrževanje
čistega okolja. Ta dan smo čistili šolski okoliš. 7. aprila,
ob svetovnem dnevu zdravja, smo se pogovarjali o
pomenu skrbi za zdravje. Sodelovali smo z g. Ignacem
Habjaničem, ki zbira plastične zamaške za dobrodelne
namene. Z njim smo sodelovali v prispevku o njegovi
dobrodelnosti, ki je bil objavljen v oddaji Preverjeno na
televiziji SLO.

Od 8. do 15. maja je potekal teden RK, namenjen
pogovorom na to temo in udeležbi na tekmovanju.
22. maja smo se udeležili medobčinskega tekmovanja
za mlade člane RK na temo ŠIRJENJE ZNANJ O RK.
To tekmovanje, ki je letos potekalo štirinajstič, je
organiziralo Območno združenje RK Ptuj. Sodelovalo
je osem ekip iz osnovnih šol s Ptujskega. Osvojili smo
2. mesto. Našo šolo so zastopale tri učenke iz 6. a: Zala
Šoškič, Iva Vidovič in Rebeka Orešek.
Pogovarjali smo se o pomenu in potrebi po krvodajalcih,
ker je 4. junij dan krvodajalcev.
Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali z našimi obiski in
praznovanji rojstnih dni stanovalcev doma, le da jih sedaj
obdarujemo z drugačnimi darili. Aktivni bomo tudi v
počitnicah in z njimi praznovali rojstne dneve.
Ob koncu šolskega leta 2014/2015 smo pregledali
opravljeno delo in ugotovili, da je bilo pestro ter uspešno.
MENTORICA: Sonja Pučko
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Dramski krožek

D

ramski krožek je s
predstavo Se lahko
igram s tabo prejel
srebrno plaketo na Območnem
srečanju lutkovnih in otroških
gledaliških skupin Slovenije.
V predstavi so nastopale in
sodelovale:

✱E
 va Žlahtič
✱ J ana Kuhar
✱T
 ia Maria Petek
✱M
 aja Vinkler
✱E
 va Kovačič
✱A
 na Tumpej
✱ I na Ostroško
✱A
 na Vidovič
✱ I vana Kampuš
✱E
 nkelada Berisha

Prostovoljstvo

K

aj je prostovoljstvo, kdo je lahko prostovoljec,
zakaj je lepo biti prostovoljec, zakaj so tudi otroci
lahko pomembni prostovoljci? Vse to in še kaj
drugega v zvezi z dajanjem sebe in koščkom svojega srca
so se seznanile tudi naše prostovoljke v Domu upokojencev
Ptuj.
Že petnajsto leto sodelujemo v projektu
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE med Domom
upokojencev Ptuj in učenci naše šole. V tem šolskem
letu so učenci 7. in 8. razredov sprejeli to nalogo. Enkrat
tedensko obiskujejo varovanca, ki so ga izbrali v Domu
upokojencev Ptuj. Na prvem informativnem sestanku sem
kot mentorica predstavila program dela. V začetku oktobra
pa smo se udeležili prvega sestanka učencev in mentorjev
z odgovornimi v Domu upokojencev Ptuj. Učence so
seznanili z življenjskimi navadami starostnikov, njihovimi
težavami, obiski v domu itd. Takrat so učenci tudi spoznali
stanovalce, s katerimi se bodo družili.
Prostovoljci naše šole so bili vključeni v aktivnosti, ki smo
jih organizirali v šoli in v Domu upokojencev Ptuj:

✱U
 deležba in aktivno sodelovanje na treh delavnicah

✱ 1 . srečanje – SUPERVIZIJA – izobraževanje: prostovoljci,

stanovalce, prostovoljce in mentorje na šolah ob
zaključku letošnjega projekta medgeneracijskih povezav.
Podelili so priznanja in praktične nagrade prostovoljcem
z največ obiski v domu; na ta način se jim zahvalijo za
opravljeno delo.
Vsem učencem, ki opravljajo to humano delo, želim, da
osrečijo sebe in druge ter da na to pot s svojimi izkušnjami
in z zgledom popeljejo tudi svoje sošolce.

deča nit šolskega leta 2014/2015 projekta Zdrave
šole je bila DUŠEVNO ZDRAVJE. Zdravemu načinu
življenja se daje velik poudarek in vsebine o
zdravem načinu življenja so vključene tudi v učni program.
Zdrava šola omogoča vsem učencem, da vplivajo na
svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. V šoli
ponudimo vsako leto izjemno veliko število interesnih
dejavnosti. Poleg izbrane teme smo se ukvarjali s svojimi
specifičnimi projekti in smo sodelovali s člani Ekošole
ter skupnostjo učencev šole, sodelovali pa smo tudi z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje iz Ljubljane in
OE Maribor ter lokalnimi institucijami. Kot šola skrbimo,
da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega
življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo
interesnih dejavnosti, sodelovanje s starši.

VODJA TIMA: Sonja Pučko

VODJA TIMA: Sonja Pučko

mentorji, direktorica doma ga. Kristina Dokl in socialna
delavka doma ga. Simona Požar.

(adventna, novoletna in velikonočna).

✱S
 odelovanje v vseslovenski akciji, ki jo vodi Slovenska
filantropija na 6. DNEVU ZA SPREMEMBE. V šoli smo iz
filca izrezali rumene ribice in pomagali pri pleskanju dela
podhoda železniške postaje Ptuj.

MENTORICA: Simona Hazimali

✱O
 beležili smo 29. april, ki je Evropski dan
medgeneracijske solidarnosti.

✱O
 gledali smo si film Pika iz DU, ki govori o povezanosti
in prijateljstvu starejših in živali.

✱S
 odelovali smo z g. Ignacem Habjaničem, ki zbira
plastične zamaške za dobrodelne namene. Z njim smo
sodelovali v prispevku o njegovi dobrodelnosti, ki je bil
objavljen v oddaji Preverjeno na televiziji SLO.

✱U
 deležili smo se zaključne prireditve (piknika) za

Zdrava šola

R
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PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV

v šolskem letu 2014/2015 na podružnici Grajena
Zlata odličnjakinja

V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali eno devetošolko. Skupaj z njo smo se veselili njenih uspehov
na različnih področjih, saj je šolo uspešno zastopala tudi na številnih tekmovanjih in prireditvah izven šole.

Lari še enkrat
iskreno čestitamo
in ji želimo veliko
uspehov na njeni
nadaljnji poti.
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NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI
na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih

PRVA TRIADA
Slovenščina
Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili:
✱ J ure Petek
✱G
 ašper Plavec
✱ L ara Cvetko
✱M
 atevž Prevolšek
✱ L ea Petek

Matematika
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni
matematični Kenguru so osvojili:
✱K
 aja Bole
✱V
 id Cafuta
✱ J an Kolarič
✱M
 anca Lampič
✱M
 aja Šauperl
✱ L učka Solina
✱G
 ašper Plavec
✱A
 leksej Gradišnik
✱M
 atevž Prevolšek
✱ L uka Petek

Naravoslovje
Priznanje za uspeh na tekmovanju v znanju
naravoslovja Kresnička je osvojil:
✱M
 atevž Prevolšek

Logika
Bronasto priznanje so osvojili:
✱P
 atrik Čeh
✱A
 na Bole
✱ J ure Petek
✱V
 ita Voda
✱M
 aja Šauperl
✱ L učka Solina
✱K
 atarina Simonič
✱M
 atevž Prevolšek
✱G
 ak Škofič
✱ L uka Petek
✱A
 ljaž Jančič
MENTORICE: Vanja Majcen, Vlasta Vučinić, Brigita
Koštomaj, Romana Pukšič in Irena Pukšič

DRUGA IN TRETJA TRIADA
Raziskovalne naloge
Raziskovalna naloga z naslovom Nagrobniki – nemi
pričevalci spominov je osvojila zlato priznanje na
regijskem srečanju in srebrno priznanje na državnem
srečanju:
✱ L ea Kaisersberger
✱M
 onika Fuks
MENTORICA: Petra Uvera Hočevar

Raziskovalna naloga z naslovom Kovček za
shranjevanje orodja je osvojila srebrno priznanje na
regijskem srečanju in srebrno priznanje na državnem
srečanju:
✱A
 jda Drobnič
✱ L ea Kaisersberger
MENTORICA: Blanka Kojc

Zlati bralki:

✱M
 onika Fuks
✱ L ara Erjavec

Slovenščina
Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili:
✱N
 ika Čeh
✱G
 al Koštomaj
✱T
 ine Križe
✱U
 rban Fras Plavec
✱M
 etka Horvat
✱U
 rška Čeh
✱A
 jda Drobnič
✱ J anja Mesarič
✱ L ara Erjavec
Srebro Cankarjevo priznanje je osvojila:
✱E
 la Valenko
MENTORICA: Jelica Primožič

18 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena
OS.indd 18

25/08/15 13:08

OBVESTILA o delu v šolskem letu 2015/2016

Matematika
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni
matematični Kenguru so osvojili:
✱N
 ika Čeh
✱A
 nej Kirbiš
✱G
 al Koštomaj
✱T
 aja Ornik
✱N
 ik Čelik
✱M
 aša Kovačič
Bronasto Vegovo priznanje sta osvojila:
✱G
 abrijela Solina
✱E
 la Valenko
Bronasto priznanje iz razvedrilne matematike so
osvojile:
✱M
 aša Kovačič
✱G
 abrijela Solina
✱ L ara Erjavec
Srebrno Vegovo priznanje je osvojila:
✱T
 jaša Pauko
MENTOR: Miran Kučer

Fizika
Bronasto Stefanovo priznanje je osvojil:
✱R
 ok Čeh
MENTOR: Miran Kučer

Logika
Bronasto priznanje so osvojili:
✱N
 ika Čeh
✱M
 aja Kukovec
✱F
 ilip Gašparič
✱T
 aja Ornik
✱Z
 oja Šafranko
✱N
 ik Kolarič Gajzer
✱N
 ika Potočnik

✱B
 oris Lozinšek
✱N
 ejc Podgoršek
✱V
 ladyslav Boikov
✱N
 ik Čelik
✱M
 aša Kovačič
✱A
 nej Dolinšek
✱G
 abrijela Solina
✱B
 laž Anton Šafranko
✱ L ara Erjavec
✱T
 ilen Murko
✱E
 la Valenko
MENTOR: Miran Kučer

Angleščina
Bronasto priznanje je osvojila:
✱ J anja Mesarič
MENTORICA: Vesna Hazdovac

Kemija
Bronasto Preglovo priznanje so osvojile:
✱A
 jda Drobnič
✱ J anja Mesarič
✱ L ara Erjavec
✱T
 jaša Pauko
Srebrno Preglovo priznanje je osvojil:
✱R
 ok Čeh
MENTORICA: Milka Koser

Naravoslovje
Priznanje za uspeh na tekmovanju v znanju
naravoslovja Kresnička so osvojili:
✱N
 ika Čeh
✱A
 nej Kirbiš
✱G
 al Koštomaj
✱M
 aša Kovačič
✱A
 na Jančič
MENTORICA: Milka Koser

Zgodovina
Bronasto priznanje je osvojila:
✱A
 jda Drobnič
Srebrno priznanje je osvojila:
✱ L ara Erjavec
MENTORICA: Martina Prejac

Geografija
Bronasto priznanje so osvojili:
✱T
 ine Križe
✱A
 jda Drobnič
✱R
 ok Čeh
✱ L ea Kaisersberger
MENTORICA: Martina Prejac

Vesela šola
Srebrno priznanje je osvojil:
✱A
 nej Kirbiš
MENTORICA: Vlasta Vučinič

Tehnika
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave gradiv:
Regijsko tekmovanje:
✱Ž
 iga Korenjak– 1. mesto
✱R
 ok Čeh – 1. mesto
✱K
 arin Težak – 2. mesto
✱ L ea Kaisersberger – 2. mesto
Zlato priznanje na državnem tekmovanju sta osvojila:
✱Ž
 iga Korenjak
✱R
 ok Čeh
MENTORICA: Blanka Kojc
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ŠPORT
Nogomet:

✱ s tarejši dečki: 5. mesto na medobčinskem
tekmovanju in kasneje občinski prvaki;
✱m
 lajši dečki: 16. mesto na medobčinskem
tekmovanju

Nekateri boljši rezultati
v tem šolskem letu:
Jesenki kros:

✱D
 omen Lešnik, 4. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱R
 ok Čeh, 5. mesto na medobčinskem tekmovanju
✱Š
 pela Pernek, 5. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱S
 ara Viher, 7. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱E
 la Valenko, 10. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱ J ure Pihler, 10. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱G
 abrijel Gradišnik, 11. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱M
 aša Kovačič, 11. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱T
 ilen Murko, 17. mesto na medobčinskem
tekmovanju
✱ L uka Matjašič, 17. mesto na medobčinskem
tekmovanju

Atletika

✱ J ure Pihler, 5. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 60 m, 9 mesto na
področnem tekmovanju v teku na 60 m
✱R
 ok Čeh, 7. mesto na medobčinskem tekmovanju
v teku na 60 m, 12. mesto na področnem
tekmovanju v teku na 60 m
✱S
 ara Viher, 4. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 300 m, 4. mesto na
področnem tekmovanju v teku na 300 m
✱A
 len Kralj, 4. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 300 m, 14. mesto na
področnem tekmovanju v teku na 300 m
✱D
 omen Lešnik, 4. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 600 m, 7. mesto na
področnem tekmovanju v teku na 600 m
✱ L uka Matjašič, 5. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 1000 m, 7. mesto na
področnem tekmovanju v teku na 1000 m
✱G
 abrijel Gradišnik, 8. mesto na medobčinskem
tekmovanju v teku na 1000 m
✱ L ara Pintarič, 4. mesto na medobčinskem
tekmovanju v metanju vorteksa, 14. mesto na
področnem tekmovanju v metanju vorteksa
✱T
 ilen Urko, 3. mesto na medobčinskem
tekmovanju v suvanju krogle, 8. mesto na
področnem tekmovanju v suvanju krogle

Spomladanski kros (državno
tekmovanje):
✱D
 omen Lešnik, 6. mesto
✱R
 ok Čeh, 43. mesto
✱ J ure Pihler, 49. mesto
✱S
 ara Viher, 54. mesto

Atletski troboj:

✱A
 len Kralj, 4. mesto
✱R
 ok Čeh, 5. mesto
✱ L uka Matjašič, 6. mesto
✱Š
 pela Pernek, 12. mesto

Plavanje:

✱G
 al Gojčič Kralj, 1. mesto prosto in 1. mesto prsno
✱T
 ine Križe, 2. mesto prosto in 3. mesto prsno

NAJ ŠPORTNICA ŠOLE: Špela Pernek
NAJ ŠPORTNIK ŠOLE: Rok Čeh
MENTOR: Milan Šimac

NAJ UČENCI

✱N
 AJ učenka 4. razreda je Nika Čeh.
✱N
 AJ učenka 5. razreda je Tara Klemenčič Belšak.
✱N
 AJ učenka 6. razreda je Sara Viher.
✱N
 AJ učenka 7. razreda je Ana Jančič.
✱N
 AJ učenec 8. razreda je Rok Čeh.
✱N
 AJ učenka 9. razreda in hkrati naj učenka šole je
Lara Erjavec.

Likovni natečaj
Priznanje za sodelovanje na natečaju Plakat miru in
uvrstitev v finalni izbor Lions Distrikt Slovenija sta
osvojili:
✱U
 rška Čeh
✱A
 jda Drobnič
MENTORICA: Darja Polner
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INTERESNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
Vesela šola in Cici vesela šola

T

udi v tem šolskem letu smo sodelovali na
tekmovanju Vesele šole. Njeni ustvarjalci so
učencem omogočili, da je bilo pridobivanje znanja
zanimivo in predvsem veselo. Tekmovanje je potekalo na
dveh stopnjah. V marcu smo izvedli šolsko tekmovanje.
9 učencev je doseglo bronasto priznanje za znanje na
tekmovanju Vesele šole. Anej Kirbiš se je uvrstil na državno
tekmovanje, ki je potekalo v aprilu na OŠ Ivanjkovci.
Dosegel je srebrno priznanje za znanje na tekmovanju
Vesele šole.
Učenci od 1. do 4. razreda so sodelovali v Cici Veseli šoli.
Cilj tega tekmovanja je seznanjanje učencev z načinom
tekmovanja, naloge pa so preproste in prilagojene starostni
stopnji. Vsi učenci so dobili pohvalo za sodelovanje.

Športni krožek

Mladi člani Rdečega križa

K

rožek je namenjen učencem od 2. do 4. razreda.
Učenci se sprostijo pri aktivnostih, kjer prevladuje
igralna oblika dela. Navajajo se na družabnost,
skrb za svoje telo, rekreacijo in aktivnosti v naravi. Razvijajo
osnovne motorične sposobnosti, vztrajnost, samodisciplino
in pogum, spoštovanje tekmecev, pravila iger in sodnika.
Pridobivajo spretnosti in znanja različnih športnih iger.
MENTORICA: Vanja Majcen

M

ladi člani RK (razredni predstavniki) se
srečujemo enkrat tedensko in se dogovarjamo
o aktivnostih v razredu, spoznavamo temeljna
načela RK, izdelujemo plakate ob posebnih dnevih …
Sodelujemo tudi v akcijah Skupnosti učencev in Eko
sveta. V maju pripravimo program za sprejem prvošolcev
med Mlade člane RK in sodelujemo na tekmovanju o
poznavanju RK. Ob koncu šolskega leta smo se odzvali
vabilu slovenskega Karitasa in sodelovali v akciji Pokloni
zvezek. Učenci in učitelji smo zbrali 60 novih zvezkov in
nekaj drugih šolskih potrebščin za sovrstnike v stiski ter jih
opremili z osebnimi sporočili.
MENTORICA: Vlasta Vučinić

MENTORICA: Vlasta Vučinić

Ekokviz

Skupnost učencev

V

skupnost učencev so vključeni učenci od 1. do 9.
razreda. Srečanj se udeležujejo predstavniki vsake
oddelčne skupnosti. S skupnimi močmi skrbimo
za hišna pravila in njihovo upoštevanje, za kvalitetne
medsebojne odnose, načrtujemo skupne dejavnosti,
sodelujemo pri projektih in se aktivno vključujemo v
občinski in medobčinski otroški parlament.
V letošnjem šolskem letu bomo ponovno obnovili Hišni red,
naloge dežurnega učenca in razrednih rediteljev, opozorili
na vrednote naše šole, na varno pot v šolo in domov,
skrbeli za čisto okolico šole, se aktivno pripravljali na
zasedanje občinskega parlamenta, sodelovali v projektu
Ekošola, sodelovali z oddelčnimi skupnostmi, učiteljskim
zborom, svetom šole in strokovnimi delavci šole ter
privzgajali samokontrolo, kritičnost, samostojnost, lepo
vedenje in obnašanje
MENTORICA: Vanja Majcen

U

čenci 6., 7. in 8. razreda so sodelovali v ekipnem
tekmovanju v ekoznanju. Tekmovanje je potekalo
preko spletnega mesta. Čebele in medonosne
rastline je bila tema v šestem razredu. Učenci so spoznali
čebele, njihovo življenje, njihov doprinos k zdravju
posameznika, delo čebelarjev, pomen čebel za vsa živa
bitja na Zemlji, tako za človeka, živali kot za rastline ter
spoznali medonosne rastline. Les je bila tema učencev
sedmega razreda. Podrobneje so spoznali drevesa, sestavo
dreves, drevesne vrste in lesno predelovalno industrijo.
Izvedeli so tudi, da je Slovenija po deležu gozdnih površin 3.
država v Evropi, takoj za Finsko in Švedsko. Energija je bila
tema učencev osmega razreda. Spoznali so najrazličnejše
vire za pridobivanje energije na Zemlji, se seznanili s
problematiko, ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi s
preveliko porabo neobnovljivih virov energije, načini, kako
z energijo varčevati v vsakdanjem življenju in s kopico
obnovljivih virov energije, ki predstavljajo in zagotavljajo
prihodnost našega življenja.
MENTORICA: Brigita Koštomaj

Pevski zbor

N

a šoli delujejo trije pevski zbori. Učenci od 1. do
2. razreda se lahko vključijo v CICI otroški zbor
pod vodstvom mentorice Tatjane Slanič. V otroški
pevski zbor pod vodstvom mentorice Romane Pukšič se
lahko vključijo učenci od 3. do 5. razreda. Mentorica Jerneja
Bombek vodi mladinski pevski zbor za učence od 6. do 9.
razreda.
Zbori uspešno nastopajo na vseh šolskih, izvenšolskih
prireditvah in na območnih revijah.
MENTORICE: Tatjana Slanič, Romana Pukšič in Jerneja
Bombek
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Ekošola kot način življenja

V

preteklem šolskem letu smo nadaljevali obvezne
osnovne projekte: Energija (mentor Miran Kučer)
in Odpadki (mentorica Nada Sevšek). Prav tako
smo nadaljevali s projekti Eko branje za eko življenje
(mentorici sta bili Tatjana Slanič in Petra Uvera Hočevar),
Ekokviz (mentorica Brigita Koštomaj) in Ekovoščilnice
(mentorica Darja Polner). Izvajali smo tudi dva nova
projekta: Ekovrtilnica, v sklopu katerega smo uredili
zelenjavni in zeliščni vrt (gonilna sila je bila učiteljica Vanja
Majcen) ter Zdravilne travniške rastline v šolski okolici,
ki je potekal pod mentorstvom Milice Koser. Nadaljevali
smo tudi z različnimi zbiralnimi akcijami (stari papir,
prazne baterije, plastični zamaški, prazne kartuše, trakovi
in mobiteli). Izpeljali smo akcijo zbiranja igrač za CSD Ptuj,
akcijo zbiranja živil za otroke iz socialno ogroženih družin
ter akcijo zbiranja hrane za živali.
V letošnjem letu smo peljali tudi dva lastna projekta.

Projekt Lahkotni svet smo izvajali v sodelovanju s
podjetjem Talum iz Kidričevega ob njihovi 60-letnici. V
sklopu projekta smo izvedli tehnični dan, ob dnevu šole
pripravili razstavo izdelkov in sodelovali na razpisanem
natečaju. Na njem smo bili zelo uspešni, saj so učenci OPB 2
bili nagrajeni za svojo Šumarko. Nagrado (izlet v Ljubljano
z obiskom Hiše eksperimentov) bodo izpeljali v septembru
skupaj z učenci 5. razreda, ki so izdelali Šumarkin gozd
(drevesa, ptice, cvetlice). Mentorici sta bili Nada Sevšek in
Irena Pukšič.
Projekt S srcem za živali je zelo zagnano vodila učiteljica
Petra Uvera Hočevar. V sklopu tega projekta so nas
obiskali člani Društva PAW iz Ormoža, Društva za zaščito
živali Maribor in ptujska enota Zavoda PET. Spoznali smo
terapevtske in delovne pse, jih božali in crkljali ter za njih
izdelovali igrače. Tudi dan šole je bil namenjen živalim, saj
smo se družili z Mačkom Murijem in Muco Maco.

Sodelovali smo tudi na različnih natečajih, ki jih je
razpisala Ekošola Slovenije. Najuspešnejši smo bili na
natečaju Mladi VSE, saj so učenci tretjega razreda, vključeni
v drugo skupino podaljšanega bivanja z mentorico Nado
Sevšek, postali državni zmagovalci. Risali in ustvarjali so
na temo Življenje brez elektrike. Osvojili so izlet v Krško z
obiskom interaktivnega centra o energiji – Svet energije in
gradu Rajhenburg. Tudi na ta izlet se bodo odpravili jeseni.
S prizadevnim delom nam je ponovno uspelo potrditi
zeleno ekozastavo in pridobiti mednarodni certifikat.
Sokoordinatorica v letošnjem šolskem letu je bila : Petra
Uvera Hočevar.

Obisk Društva za zaščito živali Maribor

Državni zmagovalci natečaja Mladi vse (Matevž
Prevolšek, Gašper Plavec in Luka Petek).

Naš šolski vrt

MENTORICA : Nada Sevšek
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ŠOLSKO LETO 2015/16

vodstvo šole in učitelji
RAVNATELJICA : Tatjana Vaupotič Zemljič
•
POMOČNICI RAVNATELJICE : Karmen Mlakar, Vanja Zebec Drevenšek
•
VODJA PODRUŽNICE : Irena Pukšič
•
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
Darija Erbus, svetovalna delavka ✱ Zlatko Jaušovec, spec. pedagog

Razredniki
1. a Sonja Pučko
1. b Susane Berden
1. c Edita Kmetec
1. d Branka Horvat
1. g Vanja Majcen
2. a Renata Blagovič
2. b Nataša Cerovič
2. c Mima Terbuc
2. g Vlasta Vučinič
3. a Jožica Kozel
3. b Tanja Perič
3. c Simona Hazimali

3. g Brigita Koštomaj
4. a Simona Hajnal
4. b Anica Kovačič
4. c Valerija Čuš
4. g Romana Pukšič
5. a Mateja Kelner
5. b Jožica Repič
5. c Igor Ivančič
5. g Irena Pukšič
6. a Martina Prejac 
6. b Milena Krajnc 
6. c mag. Filip Gračnar 

GEO, ZGO
GEO, ZGO
TJA

6. g Blanka Kojc 
TIT, NAR, OGL
7. a mag. Nina Urška Varjačič 
TJA
7. b Vera Zagoričnik Novak 
SLJ, NI1
7. c Petra Zafošnik 
GOS, NAR, SPH, NPH
7. g Vesna Hazdovac 
TJA
8. a Majda Švagan 
MAT
8. b Mojca Gramc 
ŠPO, ŠZZ, ŠSP
8. c Edvin Ramadani 
MAT, ŠHO, ŠHS
8. g Miran Kučer 
FIZ, MAT
9. a Simona Lozinšek 
ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IZŠ, PLE
9. b Jožica Lešnik 
NAR, KEM, POK
9. c dr. David Bedrač 
SLJ, RET
9. g Milan Šimac 
ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IZŠ
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Dodatna strokovna pomoč:
✱ Zlatko Jaušovec
✱ Elka Mlakar
✱ Mateja Prša
✱ Petra Vujnovič OŠPP
specialni pedagog, logoped in tiflopedagog

Vzgojiteljice:
1. a Aleksandra Braček
1. b Arlena Bosnar Krajnc
1. c Valerija Gavez
1. d Arlena Bosnar Krajnc
1. g Tatjana Slanič

Jutranje varstvo za 1. razred:
matična šola : 	✱ Arlena Bosnar Krajnc
✱ Aleksandra Braček
✱ Valerija Gavez
podružnica :
✱ Tatjana Slanič

Oddelek podaljšanega bivanja:

Spremljevalki otrok
s posebnimi potrebami:
✱ Marta Dominc
✱ Mihaela Kukovec

Drugi učitelji:
✱ Jerneja Bombek 
GUM, OPZ, MPZ
✱ Ivan Čuš 
ŠPO, IŠP
✱ Nataša Kalinič 
TJA
✱ Petra Kosi 
ZGO, DDE
✱ Milka Koser 
GOS, KEM, BIO
✱ Karmen Mlakar 
DKE
✱ Tatjana Caf/Jasmina Petek 
MAT
✱ Miran Petek 
TIT, OGK, OGL, ELE
✱ Darja Polner 
LUM, LS1, LS2, LS3
✱ Jelica Primožič 
SLJ
✱ Aljaž Selinšek 
ZGO, DKE
✱ Vanja Zebec Drevenšek 
GOS
✱ Petra Uvera Hočevar 
SLJ
✱ Tamara Završnik 
SLJ, TJA
✱ Jasmina Žel 
FIZ, MAT
✱ Luka Žižek 
NI1, NI2, NI3

matična šola : 	✱ Valerija Gavez
✱ Petra Kosi
✱ Ivan Kovačič
✱ Tanja Nedeljko
✱ Tajka Šnuderl Novak
✱ Karmen Pulko
✱ Bojan Sabath
✱ Irena Vek
podružnica : 	✱ Ivan Čuš
✱ Nada Sevšek
✱ Tatjana Slanič

Laborantka:
✱ Andreja Matjašič

Knjižničarki:
Ljudski vrt	
✱ Edita Čelofiga
skrbnica učb. sklada
Grajena		
✱ Jelica Primožič
skrbnica učb. sklada

Organizatorja inf. dejavnosti:
Ljudski vrt
Grajena		

✱ Matej Sužnik
✱ Blanka Kojc

Tajništvo:
✱ Frančiška Hojnik
✱ Sabina Masten

Računovodstvo:
✱ Anita Ivaniševič

Knjigovodja:
✱ Gordana Prešeren

Vodja kuhinje:
Ljudski vrt
Grajena 		

✱ Srečko Erjavec
✱ Marko Kumer
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
Predmetnik – 1. do 5. razred
		
Tedensko št. ur za posamezni razred
Predmet
Kratica
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
slovenščina
SLJ
6
7
7
5
5
matematika
MAT
4
4
5
5
4
angleščina
TJA				 2
3
likovna umetnost
LUM
2
2
2
2
2
glasbena umetnost
GUM
2
2
2
1,5
1,5
družba
DRU				 2
3
spoznavanje okolja
SPO
3
3
3		
naravoslovje in tehnika
NIT				 3
3
gospodinjstvo
GOS					 1
šport
ŠPO
3
3
3
3
3
neobvezni izbirni predmet
N1A
2				
neobvezni izbirni predmet
N2N, NŠP, NTE				
2/1
2/1
oddelčna skupnost					
0,5
0,5
dodatni in dopol. pouk
DOD/DOP
1
1
1
1
1
kulturni dnevi		
4
4
4
3
3
naravoslovni dnevi		
3
3
3
3
3
tehniški dnevi		
3
3
3
4
4
športni dnevi		
5
5
5
5
5
št. predmetov		
6
6
6
8
9
tedensko ur pouka		
20
21
22
24
26
število tednov pouka		
35
35
35
35
35
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Predmetnik – 6. do 9. razred
		
Predmet
Kratica
slovenščina
SLJ
matematika
MAT
tuji jezik – angleščina
TJA
likovna umetnost
LUM
glasbena umetnost
GUM
geografija
GEO
zgodovina
ZGO
domovinska in državljanska
kultura in etika
DDE
fizika
FIZ
kemija
KEM
biologija
BIO
naravoslovje
NAR
tehnika in tehnologija
TIT
gospodinjstvo
GOS
šport
ŠPO
izbirni predmeti		
oddelčna skupnost		
dodatni in dopolnilni pouk
DOD/DOP
kulturni dnevi		
naravoslovni dnevi		
tehniški dnevi		
športni dnevi		
št. predmetov		
tedensko ur pouka		
število tednov pouka		

Tedensko št. ur za posamezni razred
6. razred
7. razred
8. razred
5
4
3,5
4
4
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1,5
1
2
2
2
2
1,5
3
0,5
1
3
3
4
5
11
26
35

1
3
1
2
2/3
0,5
1
3
3
4
5
14
29,5
35

1
2
2
1,5
1
2
2/3
0,5
1
3
3
4
5
16
30
35

9. razred
4,5
4
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2/3
0,5
1
3
3
4
5
14
30
32
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LJUDSKI VRT
Razred
7.
8.
9.
7.
8.
9.
8., 9.
9.
7.
8.
9.
8., 9.
7.
8.
7.
8.
9.
9.
8.
7., 9.
7., 8.
8., 9.
8., 9.

Predmet
nemščina I
nemščina II
nemščina III
likovno snovanje I
likovno snovanje II
likovno snovanje III
starinski in družabni plesi
Retorika
obdelava gradiv: les
obdelava gradiv: kovine
elektrotehnika
poskusi v kemiji
sodobna priprava hrane
načini prehranjevanja
šport za zdravje
šport za sprostitev
izbrani šport: nogomet
izbrani šport: odbojka
multimedija
šahovske osnove
šahovske strategije
daljnogledi in planeti
gledališki klub

Kratica
NI1
NI2
NI3
LS1
LS2
LS3
SDP
RET
OGL
OGK
ELE
POK
SPH
NPH
ŠZZ
ŠSP
IŠP
IŠP
MME
ŠHO
ŠHS
DIP
GKL

Predmet
šport za zdravje
nemščina I
obdelava gradiv les
šport za sprostitev
nemščina 2
načini prehranjevanja
obdelava gradiv – les
nemščina III

Izmed ponujenih izbirnih predmetov
so se učenci odločili
za naslednje izbirne predmete:

Neobvezni izbirni predmeti za učence 1., 4. in 5. razreda

U

čenci 1. razreda bodo v tem šolskem letu
lahko obiskovali neobvezni izbirni predmet
angleščina, ki ga bodo imeli 2 uri tedensko.
Učenci 4. in 5. razreda so izbrali naslednje neobvezne
izbirne predmete: tehnika (3 skupine), šport (2
skupini) in nemščina (1 skupina). Tehnika in šport sta
1 uro, nemščina pa 2 uri tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju
izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene
se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri
neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako
kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa
morajo starši opravičiti.

Nivojski pouk oz. manjše učne skupine

PODRUŽNICA GRAJENA
Razred
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.

Izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Kratica
ŠZZ
NI1
OGL
ŠSP
NI2
NPH
OGL
NI3

N

a matični šoli letos izvajamo delno zunanjo
diferenciacijo pri slovenščini v 9. razredu
ter pri angleščini v 8. in 9. razredu na vseh
treh ravneh zahtevnosti. Učenci 8. in 9. razreda so
razdeljeni v štiri skupine. Na podružnici so samo
učenci 8. razreda razdeljeni v dve skupini – v eni bo
potekal pouk na prvi in drugi ravni zahtevnosti, v
drugi skupini pa na tretji ravni zahtevnosti.
• Učenci prve in druge ravni zahtevnosti so združeni
v skupinah, kjer bo sočasno potekal pouk na
prvi in drugi ravni zahtevnosti. Učenci tretje ravni

zahtevnosti so praviloma združeni v homogene
skupine, izjemoma pa s v skupini z učenci druge
zahtevnostne ravni.
• Pri pouku matematike so učenci razvrščeni v štiri
manjše skupine, v katerih bodo učenci iz vseh treh
oddelkov.
• Učenec se za učno skupino pri slovenščini in
angleščini odloči po posvetovanju s starši, z učitelji
in s šolsko svetovalno službo. Osnovni cilj takega
pouka je z drugačnimi metodami povečati aktivnost
in ustvarjalnost učencev.
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ŠOLSKI KOLEDAR 2015/16
Redovalni obdobji
✱ I. obdobje: 
✱ II. obdobje: 

Pomembni dnevi
1. 9. 2015–29. 1. 2016
1. 2.–24. 6. 2016

Počitnice
✱ Jesenske počitnice: 
✱ Novoletne počitnice: 
✱ Zimske počitnice:

✱ Prvomajske počitnice: 

26. 10.–30. 10. 2015
28. 12.–31. 12. 2015
22. 2.– 26. 2. 2016
28. in 29. 4. 2016

Prazniki in pouka prosti dnevi
✱ 25. december 2015
božič
✱ 1. januar 2016 		
novo leto
✱ 8. februar 2016		Prešernov dan,
slovenski kulturni
praznik
✱ 28. marec 2016 		velikonočni
ponedeljek
✱ 27. april 2016		dan upora proti
okupatorju
✱ 2. maj 2016		
praznik dela

✱ 1. september 2015
prvi šolski dan

✱ 10. junij 2016
valeta

✱ 15. september 2015
skupni roditeljski sestanek
za starše OŠ Ljudski vrt

✱ 15. junij 2016
zaključek pouka za učence 9.
razreda, razdelitev zaključnih spričeval

✱ 16. september 2015
skupni roditeljski sestanek za starše
podružnice Grajena

✱ 24. junij 2016
zaključek pouka za učence 1.–8. razreda

✱ 18. september 2015
zaključna ekskurzija za učence 9. razreda
✱ 7.–11. september 2015
letna šola v naravi za učence 5. razreda
✱ september 2015
obisk iz Pančeva
✱ 7.–11. december 2015
zimska šola v naravi za učence 6. razreda

✱ 16.–29. junij 2016
predmetni in popravni izpiti
za učence 9. razreda
✱ 27. junij–8. julij 2016
predmetni in popravni izpiti
za učence 1.–8. razreda
✱ 18.–31. avgust 2016
predmetni in popravni izpiti – 2. rok

✱ 12. in 13. februar 2016
informativna dneva v srednjih šolah
✱ marec 2016
obisk iz Burghausna
✱ 4., 6., in 10. maj 2016
nacionalno preverjanje znanja
za učence 6. in 9. razreda
✱ maj 2016
obisk učencev in učiteljev iz Švedske
✱ 27. maj 2016
zaključna ekskurzija za učence 1.–5. razreda
✱ 3. junij 2016
zaključna ekskurzija za učence 6.–8. razreda
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PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE

v šolskem letu 2015/16

Prednostne naloge v tem šolskem letu so:
✱ s podbujanje učencev k hitrejšemu tempu dela, večji samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za rezultate svojega dela;
✱u
 rjenje učencev v branju, bralni pismenosti, uporabi različnih bralno-učnih strategij, razumevanju in tvorjenju lastnih besedil ter
povzetkov;
✱ r azvijanje vrednot šole;
✱ k valitetno delo v razredu.
Dodatne dejavnosti
v okviru šolskega programa
Dejavnost

Razred

Nosilec

plavalni tečaj

3. razred

športni
pedagogi

letna šola
v naravi

5. razred

Simona
Lozinšek

zimska šola
v naravi

6. razred

Simona
Lozinšek

1. razred

Arlena Bosnar
Kranjc

smučarski tečaj

S

tarši se lahko odločijo za obročno
odplačevanje letne in zimske šole v naravi.
Za letno šolo v naravi lahko zaprosijo za
subvencijo, ki jo omogoča Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS.
Na spletni strani šole je objavljen Pravilnik o kriterijih in
postopku za subvencioniranje oblik razširjenega programa.
Vlogo starši oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni
strani ali v šolski svetovalni službi.
Kot nadstandardni program bomo ponudili bomo tudi
plavalni tečaj za učence 1. razreda in naravoslovni
tabor za učence 3. razreda. Starši se za ti dve dejavnosti
prostovoljno odločijo.

Ocenjevanje in preverjanje znanja

V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi
ocenami, od 3. razreda naprej pa s številčnimi ocenami.
Šolsko leto je razdeljeno na dve redovalni obdobji. Pri
predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ
dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v
šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena
na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, ki so na urniku
več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj
šestkrat v šolskem letu, pri čemer prav tako ne sme biti
večina ocen pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Ustno ocenjevanje je v letošnjem šolskem letu lahko
nenapovedano. Celourno pisno ocenjevanje znanja poteka
vedno po predhodni napovedi učitelja in preverjanju
znanja z opravljeno analizo. V istem tednu so lahko učenci
največ dvakrat pisno preverjeni za oceno.

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja bo v tem šolskem
letu potekalo za vse učence 9. razreda iz predmetov
slovenščina, matematika in tretjega predmeta, ki ga
bo septembra 2015 izbrala ministrica za izobraževanje,
znanost in šport. Tudi v 6. razredu je nacionalno
preverjanje znanja obvezno.
Namen nacionalnega preverjanja znanja je, da starši
in učenci dobijo dodatno informacijo o znanju učencev.
Dosežek omogoča učencu kritično ovrednotiti lastno delo.
Starši in učenci imajo pravico do vpogleda v naloge.

Prehrana otrok v šoli

Vsi učenci lahko imajo v šoli malico in kosilo. Učenci 1.
razreda in tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo, imajo lahko
tudi zajtrk. Vsi učenci si lahko pred pričetkom pouka in v
času odmorov v jedilnici postrežejo s sadjem, kruhom in
napitki.
Starši, praviloma v mesecu juniju, prijavijo prehrano za
naslednje šolsko leto z obrazcem Prijava učenca na šolsko
prehrano.
Do subvencije so upravičeni samo tisti učenci, ki jim je
z odločbo centra za socialno delo priznana ta pravica.
Ostali učenci plačajo malico v celoti.
Starši, katerih dohodki ne presegajo 53 % povprečnega
osebnega dohodka v RS, lahko prejmejo splošno in
dodatno subvencijo. V izjemnih primerih lahko center za
socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine,
ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,
nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge
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nesreče. Če višina povprečnega osebnega dohodka v
družini ne presega 18 % republiškega povprečja, pripada
učencem tudi subvencionirano kosilo.
Cena malice je 0,80 €; cena kosila za učence 1.–3. razreda
je 2,02 €; za učence 4.–9. razreda pa 2,20 €. Cena zajtrka je
0,20 €. Učenci lahko imajo tudi dodatno malico, ki stane
0,60 €.
Plačilo prehrane poteka preko položnic. V primeru, da
je otrok odsoten od pouka, je potrebno malico in kosilo
odjaviti v pisarni šolske prehrane ali na spletni strani
šole. Če je ne odjavijo, jo mora šola zaračunati tudi
učencem, ki imajo subvencijo.
V pisarni šolske prehrane lahko starši ali skrbniki urejajo
plačilo malic, kosil, tečajnih oblik pouka in šole v naravi.
Delavka je dosegljiva vsak dan, in sicer v ponedeljek, sredo
in petek od 8.30 do 13.30, v torek in četrtek pa od 11.00
do 13.30. Izven tega časa lahko starši ali skrbniki urejajo
prehrano v tajništvu šole (razen od 9.30 do 10. ure).
Učenci se morajo pri kosilu primerno obnašati in se ravnati
po navodilih dežurnega učitelja in kuharjev. Učenci, ki
nimajo kosila, v času kosila ne smejo vstopati v jedilnico.
Učenci morajo ob prihodu na kosilo pokazati potrjen
kartonček o plačani prehrani.

Plačevanje stroškov

V lanskem šolskem letu smo uvedli plačevanje vseh
stroškov za športne, naravoslovne in kulturne dni,
ekskurzije in tečajne oblike pouka preko položnic. Učenci,
ki tekmujejo na šolskih tekmovanjih iz znanja, morajo za
nekatera tekmovanja plačati prijavnino na tekmovanje.

pripravita in organizirata aktivnosti za učence in starše:
predavanja oz. delavnice v 8. in 9. razredu, naravoslovni
ali tehniški dan za učence ter individualna in skupinska
svetovanja za učence in starše. Sodelujeta tudi z zunanjimi
institucijami, kot so Zavod za zaposlovanje, CIPS, Šolski
center Ptuj, Gimnazija Ptuj, srednje šole v Mariboru in
drugod.
Svetovalna delavca sodelujeta pri reševanju konfliktov
v medsebojnih odnosih med različnimi akterji vzgojnoizobraževalnega procesa, organizirata učno pomoč na
domu s pomočjo prostovoljcev Centra za socialno delo
in učno pomoč s pomočjo učiteljev, ki so zaposleni preko
javnih del. Učenci in starši se lahko oglasijo v svetovalni
službi tudi kadarkoli se želijo pogovoriti o svojih težavah.
Svetovalna delavca Darija Erbus in Zlatko Jaušovec sta
dosegljiva vsak dan med 7.30 in 14.30, po dogovoru tudi
izven tega časa. Na razpolago sta tudi v času popoldanske
govorilne ure. Na podružnici Grajena je vsak torek med 7.30
in 9.30 in vsak četrtek med 10. in 12. uro svetovalni delavec
Zlatko Jaušovec.

Individualna učna pomoč

Učenci, ki imajo težave pri učenju, s sluhom, so gibalno
ovirani ali imajo druge motnje ali primanjkljaje lahko
pridobijo odločbo za otroke s posebnimi potrebami. Vlogo
za začetek postopka usmerjanja podajo starši na Zavod
RS za šolstvo, OE Maribor. Ko učenci pridobijo odločbo o
usmeritvi, se sestane strokovna skupina, ki skupaj s starši
pripravi individualizirani program. Učenci lahko imajo od
ene ure do pet ur dodatne strokovne pomoči v času pouka,
in sicer v oddelku oz. učni skupini ali izven. Za vsakega

Šolska svetovalna služba

Na šoli sta zaposlena specialni pedagog in socialna
delavka. Svetovalna delavca sta vedno pripravljena
na sodelovanje z učenci, starši in učitelji. Svetujeta
ali pomagata pri učnih ali vzgojnih težavah in drugih
problemih. Prisluhneta tudi nadarjenim učencem in
njihovim staršem ter pomagata devetošolcem pri odločitvi
o nadaljnjem šolanju. V okviru poklicne orientacije

Dnevni
urnik
MATIČNA ŠOLA

0.ura
1.ura
Malica (6.–9. razred)
2.ura
Malica (1.–5. razred)
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Kosilo
7. ura
8. ura

7.25–8.10
8.15–9.00
9.00–9.15
9.15–10.00
10.00–10.15
10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
12.45–13.30
13.30–13.55
13.55–14.40
14.45–15.30

PODRUŽNICA GRAJENA
0. ura
1. ura
2. ura
Malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
Kosilo
7. ura
8. ura

7.20–8.05
8.10–8.55
9.00–9.45
9.45–10.10
10.10–10.55
11.00–11.45
11.50–12.35
12.40–13.25
13.25–13.40
13.40–14.25
14.30–15.15

30 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena
OS.indd 30

25/08/15 13:11

OBVESTILA o delu v šolskem letu 2015/2016

Tajništvo

otroka se pripravijo tudi prilagoditve pri pouku ter pri
preverjanju in ocenjevanju znanja.
Dodatne informacije v zvezi s postopkom usmerjanja nudi
šolska svetovalna služba.

Sodelovanje med domom in šolo

Govorilne ure za starše učencev matične šole in podružnice
Grajena so vsak prvi delovni torek v mesecu od 16.30 do
17.15.
V dopoldanskem času so učitelji dosegljivi enkrat tedensko,
ko imajo pogovorne ure. Razpored bo objavljen na oglasni
deski in na spletni strani šole.
Starši lahko svoja stališča izražajo tudi preko sveta staršev,
ki se sestaja vsaj trikrat letno.
Še naprej se bomo trudili, da bodo naša srečanja prijetna,
koristna in zanimiva, zato bomo organizirali predavanja,
delavnice in družabna srečanja za starše in učence.

Varna raba interneta

Starši in učenci si lahko na spletni strani SAFE.SI preberete
vrsto koristnih informacij. Telefonska številka, na katero
lahko pokličete v primeru mobilnega ali internetnega
nadlegovanja oz. v primeru internetne zlorabe, je 0808022.
http://www.safe.si
SAFE-SI je nacionalna točka
osveščanja o varni rabi
interneta za otroke in mladostnike v Sloveniji.
https://www.spletno-oko.si
Spletno oko sprejema anonime prijave
otroške pornografije in
sovražnega govora na
internetu
http://www.nasvetzanet.si

Nasvet za net je telefon za otroke in mladostnike med 10. in
18. letom, ki pri uporabi interneta naletijo na neprimerne,
neželene in nevarne vsebine.

V tajništvu lahko starši potrdijo pole za uveljavljanje
nezgodnega zavarovanja, dvignejo potrdila o šolanju in
podobno. Tajnici sta dosegljivi vsak delovni dan od 7. do
9.30 in od 10.00 do 15. ure. Na podružnici Grajena je tajnica
dosegljiva vsak petek med 8. in 12. uro. Ostale dni lahko
starši urejajo stvari na matični šoli ali po telefonu.

Jutranje varstvo

Za učence 1. razreda bomo organizirali jutranje varstvo v
času od 6.15 do začetka pouka; na podružnici Grajena od
6.10 do začetka pouka. V času, ko so učenci v jutranjem
varstvu, počivajo, se sproščajo in igrajo. Ob 7.30 uri imajo
na voljo tudi zajtrk. Jutranje varstvo je za starše brezplačno.

Oddelek podaljšanega bivanja

Oddelek podaljšanega bivanja je na voljo učencem od 1.
do 5. razreda od 11.50 do 16.30, na podružnici Grajena pa
od 11.45 do 16.15 ure.
Oddelek podaljšanega bivanja je brezplačen, starši plačajo
le kosilo. Učenci ob pomoči učiteljev opravljajo šolske
obveznosti, si odpočijejo, se prehranjujejo in izpolnijo
svoj prosti čas z raznimi sprostitvenimi in interesnimi
dejavnostmi. Učitelji oddelka podaljšanega bivanja bodo
vse interesne dejavnosti izvajali v času delovanja le-tega.

Šolska knjižnica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine
ni. Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od
8.00 do 14.00, razen kadar poteka v knjižnici pouk. Na
podružnici Grajena bo delovni čas objavljen na oglasni
deski v prvem tednu pouka.
Uporabniki knjižnice si knjige lahko brezplačno
izposodijo, vendar jih morajo v dogovorjenem roku vrniti.
Izposojevalni rok je 14 dni, vsako knjigo pa je možno še za
14 dni podaljšati, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
Neknjižno gradivo (zgoščenke, multimedijske zgoščenke,
DVD-ji …) je namenjeno izključno učiteljevi uporabi pri

pouku, zato si ga učenci ne morejo izposojati. Čitalniško
gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi)
in serijske publikacije (revije, časopisi) si lahko uporabniki
izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Učenci morajo
vrniti vso izposojeno gradivo do 15. junija.
S knjižničnim gradivom morajo uporabniki ravnati skrbno.
Če izposojeno knjigo izgubijo ali poškodujejo, jo morajo
nadomestiti z novo ali s po vsebini enakovredno knjigo v
dogovoru s knjižničarko. Uporabnikom, ki ne upoštevajo
izposojevalnega roka, se lahko izposoja odreče, dokler ne
poravnajo svojih obveznosti.

Učbeniški sklad

Učenci od 4. do 9. razreda si lahko v šoli izposodijo
učbenike, če to želijo. Izposoja je brezplačna, saj jo krije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Posamezne učbeniške komplete za novo šolsko leto
si učenci izposodijo do 24. junija oziroma prvi teden v
septembru. Učenci se v izposojene učbenike podpišejo,
da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik
pripada. Učbenike morajo zaviti. Priporočamo zavijanje v
odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo. Na vse
učbenike morajo učenci tudi nalepiti nalepke z imenom in
priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike
vrniti šoli. Če so le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni,
morajo zanje v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih plačati odškodnino.

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena 31

OS.indd 31

25/08/15 13:11

OBVESTILA o delu v šolskem letu 2015/2016

INTERESNE DEJAVNOSTI

Vključitev v interesne
dejavnosti je za
otroke brezplačna.
Učenci se lahko
vključijo v naslednje
dejavnosti:

Učenci bodo v
začetku šolskega
leta obveščeni,
kdaj in kje bo
kakšna dejavnost
potekala.

Matične šola Ljudski vrt
Vrsta dejavnosti

Izvajalec

Aranžerski krožek
Atletika – dečki
Atletika – deklice
Angleščina
Astronomija
Biološki in naravoslovni krožek
Bistroum
Bralna značka
Bralna značka – angleška
Cici Vesela šola
Čebelarski krožek
Vesela šola

Aleksandra Braček
Ivan Čuš
Mojca Gramc
Edita Čelofiga
Jasmina Žel
Andreja Matjašič
Mateja Prša
Edita Čelofiga
aktiv TJA
Edita Kmetec
Jožica Repič
Tanja Perič
Karmen Mlakar
Simona Hazimali
Petra Vujnovič
Mateja Prša
Aktiv MAT FIZ

Dramski krožek
Eko šola
Fizikalno-matematična
tekmovanja
Foto-video krožek
Geografski krožek
Igre z žogo
Košarka • dečki
• deklice
Likovni krožek
Literarno-recitacijski krožek
Logika
Lutkovni krožek
Krožek za mednarodno
dejavnost
Matko 1
Matko 2
Mediacija

Mladi člani RK

Matej Sužnik
Milena Krajnc
Martina Prejac
Valerija Gavez
Ivan Kovačič
KK Ptuj
Renata Blagovič
Arlena Bosnar Krajnc
dr. David Bedrač
Jasmina Petek
Karmen Pulko
Jožica Repič
Valerija Čuš
Majda Švagan
Darija Erbus
Susane Berden
Tanja Nedeljko
Vanja Zebec
Drevenšek
Sonja Pučko

Starost učencev
1.–5. razred
5.–9. razred
5.–9. razred
2. in 3. razred
7.–9. razred
5.–9. razred
4. in 5. razred
1.–9. razred
5.–9. razred
1.–3. razred
5. in 6. razred
4.–6. razred
7.–9. razred
3.–5. razred
1.–9. razred
6.–9. razred
5.–9. razred
7.–9. razred
1. in 2. razred
3. in 4. razred
5.–9. razred
1.–4. razred
5.–9. razred
5–9. razred
2.–9. razred
4.–9. razred
3.–5. razred
6.–9. razred
8. in 9. razred

1.–9. razred
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Matične šola Ljudski vrt
Vrsta dejavnosti

Izvajalec

Mladinski tisk

Jožica Kozel
Vera Zagoričnik
Novak
Miran Petek
Ivan Kovačič
Luka Žižek
Tanja Nedeljko
Susane Berden
Ivan Čuš
Tamara Završnik
Simona Lozinšek
Jožica Lešnik
Valerija Gavez
Arlena Bosnar Krajnc
Jerneja Bombek
Jerneja Bombek
Jožica Kozel
Valerija Gavez
Mima Terbuc
Aleksandra Braček
Igor Ivančič
Sonja Pučko
Matej Sužnik

Modelarski krožek
Namizni tenis
Nemščina 1, 2, 3

Nogomet – dečki, deklice
Novinarski krožek – šolski radio
Odbojka – dečki, deklice
Osnove prve pomoči
Osnovna motorika
Pevski zbor: •zborček
•otroški
•mladinski
Planinski krožek
Plesni krožek
Plesni krožek
Pravljični krožek
Prometni krožek
Prostovoljstvo
Računalništvo – varna raba
interneta
Ročnodelski krožek
Rokomet •dečki
•deklice
Skupnost učencev
Socialne igre
Šah
Šolski časopis Lokvanj
Šolsko literarno glasilo
ŠŠD za športna tekmovanja
Taborniki
Tehnični krožek
Turistični krožek
Zdrav življenjski slog
Zelišček
Zgodovinski krožek

Tanja Perič
Igor Ivančič
Mojca Gramc
Milena Krajnc
Petra Vujnovič
Edvin Ramadani
dr. David Bedrač
dr. David Bedrač
učitelji ŠPO
Mateja Kelner
Simona Hajnal
Miran Petek
Martina Prejac
Elka Mlakar
zunanji sodelavci
Petra Zafošnik
Milena Krajnc

Starost učencev
1.–4. razred
5.–9. razred
2.–9. razred
5.–9. razred
1.–3. razred

Podružnica Grajena
5.–9. razred
5.–9. razred
5.–9. razred
8. in 9. razred
1. in 2. razred
1. razred
2.–5. razred
6.–9. razred
4.–6. razred
1. razred
2. in 3. razred
1. in 2. razred
5.–9. razred
7.–9. razred
5.–9. razred
1.–9. razred
5.–9. razred
1.–9. razred
5.–9. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
3.–5. razred
6.–9. razred
6.–9. razred
1.–6. razred
1.–6. razred
7.–9. razred

Vrsta dejavnosti

Izvajalec

Angleščina 2
Angleščina 3
Biološki krožek

Vesna Hazdovac
Nataša Kalinič
Petra Zafošnik
Milka Koser
Jelica Primožič
Vlasta Vučinić

2. razred
3. razred
5.–9. razred

Jelica Primožič
Nada Sevšek
Miran Kučer
Simona Lozinšek
Martina Prejac
Jelica Primožič
Nada Sevšek
Irena Pukšič
Miran Kučer
Vlasta Vučinić
Jerneja Bombek
Romana Pukšič
Tatjana Slanič
Blanka Kojc
Tatjana Slanič
Vanja Majcen
Elka Mlakar
Petra Uvera Hočevar

1.–9. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
7.–9. razred
6.–9. razred
1.–5. razred
3.–9. razred
5.–9. razred
1.–9. razred
6.–9. razred
3.–5. razred
1. in 2. razred
5.–9. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
6.–9. razred
1.–9. razred

Ivan Čuš
Milan Šimac
Blanka Kojc
Martina Prejac

1.–4. razred
5.–9. razred
6.–9. razred
7.–9. razred

Bralna značka
Cici Vesela šola in
Vesela šola
Dopisniki, šolski radio
Eko šola
Folklora
Geografski krožek
Knjižničarski krožek
Likovna ustvarjalnica
Literarni krožek
Matematični krožek – logika
Mladi člani RK
Mladinski pevski zbor
Otroški pevski zbor
Otroški pevski zbor
Prometni krožek
Ročnodelski krožek
Skupnost učencev
Socialne igre
Šolsko glasilo Utrinki in
Šolske novičke
Športni krožek
ŠŠD – Športni krožek
Tehnični krožek
Zgodovinski krožek

Starost učencev

1.–9. razred
1.–9. razred
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Dodatni in dopolnilni pouk

VDodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti
z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. Dopolnilni pouk je
namenjen učencem, ki imajo težave z učno snovjo. Dodatni
in dopolnilni pouk poteka pred poukom ali po končanem
pouku.

Nadarjeni učenci

Postopek za evidentiranje nadarjenih učencev se začne ob
koncu 3. razreda, lahko pa tudi v katerem koli naslednjem
razredu. Šolski svetovalni delavec na roditeljskem sestanku
seznani starše s postopkom in pridobi njihovo pisno
soglasje. Nato sledi faza identifikacije, ki zajema testiranje
z dvema testoma in ocenjevanje učencev z ocenjevalno
lestvico, ki jo izpolnijo učitelji. Starše po končanem
postopku seznanimo s tem, ali so bili učenci prepoznani kot
nadarjeni in na katerem področju so nadarjeni.
Za vsakega nadarjenega učenca razrednik pripravi
individualizirani program, pri katerem sodeluje s
svetovalno službo, učencem in starši. Nadarjene učence
vključimo v različne dejavnosti, saj želimo na ta način
razvijati njihove interese in sposobnosti. Za mlajše učence
pripravimo različne ustvarjalne delavnice. Učencem od
7. do 9. razreda ob že utečenih aktivnostih (raziskovalne
naloge, dodatni pouk, vključevanje v različne šolske,
nacionalne in mednarodne projekte ter drugo) ponudimo
možnost sodelovanja v različnih dejavnostih po
predmetnih področjih, kot so sobotne šole, astronomski
večer, likovne delavnice, obiski glasbenih ali gledaliških
predstav in podobno.
Koordinatorica programa za matično šolo je Darija Erbus,
za podružnico pa Zlatko Jaušovec.

Pohvale in priznanja

Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagradimo
za uspešno delo na tekmovanjih in za večletni trud pri
interesnih dejavnostih. Ravnateljica na slovesni prireditvi
podeljuje priznanja in knjižne nagrade učencem. Učenci
so lahko pohvaljeni tudi znotraj oddelčne skupnosti za
aktivno sodelovanje pri interesni dejavnosti za določeno
šolsko leto ali za delo v oddelčni skupnosti.
Od 4. razreda naprej izbere vsaka oddelčna skupnost ob
koncu šolskega leta najučenca/najučenko oddelka. Učenci
na skupnosti učencev matične šole in podružnice izberejo
najučenca/najučenko vsake šole. Najučenci prejmejo
knjižne nagrade.
Kljub temu da ni več splošnega učnega uspeha, vpisujemo
devetošolce, katerih vsakoletno povprečje ocen znaša 4,5
in več, v zlato knjigo.

Status športnika oz. mladega umetnika

V Zakonu o OŠ je zapisano, da si lahko učenci osnovnih
šol pridobijo status perspektivnega oziroma vrhunskega
športnika ali perspektivnega mladega umetnika. Učenec
ima lahko status perspektivnega športnika, če je registriran
pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, status
vrhunskega športnika, če doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti in status mladega umetnika, če se
udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Dodatni pogoj za pridobitev statusa športnika je, da
mora biti učenec vsaj eno leto registriran in tekmovati v tej
panogi in da ima treninge vsaj štirikrat tedensko.
Učenec s statusom ne sme neopravičeno izostajati od
pouka in imeti izrečenega vzgojnega ukrepa. Spoštovati
mora šolski red in biti vzor drugim učencem.
Učencem s statusom se šolske obveznosti (obiskovanje
pouka in roki za ocenjevanje znanja) prilagajajo s pisnim
dogovorom med šolo in starši.

Prenehanje in mirovanje statusa
Učencu lahko preneha status:
• na prošnjo staršev učenca;
• če mu je status dodeljen za določen čas;
• če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status
dodeljen in
• če se mu status odvzame.
Sklep o prenehanju statusa izda ravnateljica na osnovi
predloga razrednika oz. učiteljskega zbora, ko ugotovi, da
le-ta za učenca ni več primeren.
Šola odvzame učencu status, če:
• ni pozitivno ocenjen pri vseh predmetih ob koncu vsakega
redovalnega obdobja,
• mu je izrečen vzgojni ukrep,
• zlorabi opravičevanje od pouka,
• se izmika napovedanemu spraševanju,
• neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci
ali drugih športnih oz. kulturnih prireditvah v okviru šole.
Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako
predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki
dogovora. Med mirovanjem statusa učenec ne more
uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O
mirovanju statusa odloči ravnateljica.
Starši predložijo predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju
pogojev najkasneje do 20. septembra 2015. Dokazila so:
vloga, v kateri starši opišejo dosežke učenca na določenem
športnem oz. umetniškem področju, in potrdilo, da je
učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da
tekmuje na uradnih tekmovanjih te športne zveze. Vloge
starši oz. učenci oddajo svetovalni delavki ali v tajništvo.
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✱ 1. september 2015
sprejem prvošolcev
✱ 2. oktober 2015
prireditev ob tednu kulturne dediščine
✱ 25. november 2015
prireditev za dedke in babice na matični šoli
✱ 26. november 2015
prireditev za dedke in babice na podružnici
✱ 21. december 2015
sprejem za otroke delavcev šole
✱ 22. december 2015
sprejem za upokojene delavce šole
✱ 24. december 2015
proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
✱ 5. februar 2016
prireditev ob 8. februarju
✱ 7. do 11. marec 2016
teden dejavnosti ob dnevu OŠ Ljudski vrt
✱ 11. marec 2016
dan šole oz. popoldanski kulturni dan (dopoldan ni pouka)
✱ 12. april 2016
literarni večer in literarno glasilo OŠ Ljudski vrt
✱ 22. april 2016
dan šole Grajena
✱ 22. april 2016
proslava ob dnevu Zemlje
✱ 17. maj 2016
sprejem za šolske novince
✱ 27. maj 2016
zaključek bralne značke
✱ 13. junij 2016
sprejem za najuspešnejše učence matične šole
✱ 14. junij 2016
sprejem za najuspešnejše učence podružnice
✱ 24. junij 2016
proslava pred dnevom državnosti
✱ 30. julij 2016
krajevni praznik ČS Grajena

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2015/16

PRIREDITVE V ŠOLSKEM LETU 2015/16

OBVESTILA o delu v šolskem letu 2015/2016

✱ šolski projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja
in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih
organizacij (vrtcev in šol)
✱ projekt Mediacija
✱ nadaljevanje projekta Skupaj = varno
✱ sodelovanje v projektu Zdrava šola
✱ sodelovanje v projektu Eko šola
✱ projekt Mladih članov RK v sodelovanju z Domom
upokojencev Ptuj
✱ mednarodno sodelovanje s švedsko šolo
Tingvallaskolan iz mesta Säffle
✱ mednarodno sodelovanje z nemško šolo Franz Xaver
Gruber Mittelschuleiz iz Burghausna
✱ mednarodno sodelovanje s srbsko Osnovno šolo Djura
Jakšić iz Pančeva
✱ šolski projekt Formativno spremljanje učencev
✱ športna programa Zlati sonček in Krpan
✱ shema šolskega sadja
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PREVOZ
UČENCEV

Za učence, ki prihajajo v šolo s šolskim
avtobusom, je organiziran brezplačen
avtobusni šolski prevoz s posebno
avtobusno linijo.

Vozni red se lahko spremeni zaradi urnika
učencev. Morebitne spremembe bodo
objavljene na spletni strani šole.

Šolski avtobusi OŠ Ljudski vrt
Za učence, ki prihajajo iz
✱ Rogoznice
✱ Nove vasi
✱ Kicarja
✱ ✱ Podvincev
Žabjaka
Mestnega Vrha, je organiziran brezplačni
avtobusni šolski prevoz s posebno
avtobusno linijo.

Vozni red šolskega avtobusa Rogoznica • Podvinci • Kicar • Nova vas • Žabjak
V šolo
7.25
7.26
7.28
7.29
7.31
7.34
7.36
7.39
7.41
7.43
7.45
7.47
7.50
7.55

Postajališče
Svržnjakova 4
Žabjak 2
Žabjak 18
Kicar 7f
Kicar – Hameršek
Kicar 48b
Kicar – Hameršek
Kicar 112b
Kicar 118b
Kicar – Gernce
Kicar – Nova vas K
Ptuj – Nova vas
Nova vas – Cerkev
Ptuj – OŠ Ljudski vrt

V šolo
7.55
7.56
7.58
7.59
8.01
8.05

Postajališče
Podvinci Velovlek K
Podvinci GD
Podvinci
Podvinci – Rašlova kapela
Rogoznica – igrišče
Ptuj – OŠ Ljudski vrt

V šolo
6.45
6.47
6.48
6.50
6.51
6.52
6.54
6.55
6.57
6.58
6.59
7.01
7.03
7.07
7.09
7.11
7.12
7.14
7.17
7.20

Postajališče
Rogoznica
Podvinci – Rašlova kapela
Podvinci
Podvinci GD
Podvinci Velovlek K
Kicar – K
Kicar 48 b
Kicar – Hameršek
Kicar 112 b
Kicar 118 b
Kicar – Gernce
Kicar – Nova vas K
Ptuj – Nova vas
Nova vas – Eldar
Nova vas – Cerkev
Svržnjakova 4
Žabjak 2
Žabjak 18
Kicar 7 f
Ptuj – OŠ Ljudski vrt
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Vozni red šolskega avtobusa
Mestni Vrh Črešnik • Mestni Vrh • Rabelčja vas • OŠ Ljudski vrt

Iz šole
13.15
13.19
13.21
13.22
13.24
13.25
13.26
13.28
13.29
13.31
13.32
13.33
13.35
13.37
13.41
13.43
13.45
13.46
13.48
13.50

Iz šole
14.00
14.04
14.06
14.07
14.09
14.10
14.11
14.13
14.14
14.16
14.17
14.18
14.20
14.22
14.26
14.28
14.30
14.31
14.33
14.35

Iz šole
14.50
14.54
14.56
14.57
14.59
15.00
15.01
15.03
15.04
15.06
15.07
15.08
15.10
15.12
15.14
15.15
15.16
15.17
15.19
15.21

Postajališče
Ptuj – OŠ Ljudski vrt
Rogoznica
Podvinci – Rašlova kapela
Podvinci
Podvinci GD
Podvinci Velovlek K
Kicar – K
Kicar 48 b
Kicar – Hameršek
Kicar 112 b
Kicar 118 b
Kicar – Gernce
Kicar – Nova vas K
Nova vas
Nova vas – Eldar
Nova vas – Cerkev
Svržnjakova 4
Žabjak 2
Žabjak 18
Kicar 7 f

Postajališče
Mestni Vrh Črešnik
Ptuj Pivkova ulica
Rabelčja vas
Mestni Vrh
Mestni Vrh 23 (Štok)
Mestni Vrh 25 (obračališče)
Mestni Vrh 56
Mestni Vrh odcep ribnik Knez
OŠ Ljudski vrt
Postajališče
OŠ Ljudski vrt
Rabelčja vas
Mestni Vrh
Mestni Vrh 23 (Štok)
Mestni Vrh 25 (obračališče)
Mestni Vrh 56
Mestni Vrh odcep ribnik Knez
Ptuj Pivkova ulica
Mestni Vrh Črešnik

V šolo
7.00
7.03
7.07
7.09
7.10
7.11
7.12
7.14
7.17
Iz šole
14.00
14.03
14.06
14.09
14.11
14.12
14.13
14.14
14.17

Vozni red šolskega avtobusa Sovretova pot • OŠ Ljudski vrt
V šolo
7.55
V šolo
7:55
7:57
7:58
8:05

Postajališče
Potrčeva domačija
Postajališče
Sovretova pot 63
Sovretova pot 39
Sovretova pot 14
OŠ Ljudski vrt

Iz šole
14.00
Iz šole
14.10
14.08
14.07
14.00
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Šolski avtobusi podružnice Grajena
Vozni red šolskega avtobusa
Orešje • Krčevina pri Ptuju • Vurberk • podružnica Grajena
v šolo
v šolo
postajališče
iz šole
7.14
Orešje 182		
6.25
7.17
Orešje 206
13.25
6.26
7.18
Krčevina pri Vurberku 123
13.24
6.27
7.19
Krčevina pri Vurberku 134
13.23
6.29
7.21
Krčevina pri Vurberku 155
13.20
6.30
7.22
Krčevina pri Vurberku – eko
13.19
6.32
7.24
Krčevina pri Vurberku 163
13.17
6.34
7.26
Čreta
13.15
6.37
7.29
Vurberk grad
13.10
6.40
7.32
Krčevina pri Vurberku 3
13.06
6.41
7.33
Krčevina pri Vurberku 4 b
13.05
6.42
7.34
Krčevina pri Vurberku 5 e
13.04
6.44
7.36
Krčevina pri Vurberku 8
13.03
6.49
7.41
OŠ Grajena
13.00

iz šole
14.33
14.30
14.29
14.28
14.25
14.24
14.22
14.21
14.18
14.14
14.13
14.12
14.11
14.06

iz šole
15.05
15.04
15.03
15.00
14.59
14.57
14.55
14.50
14.46
14.45
14.44
14.43
14.40

Vozni red šolskega avtobusa Štuki • podružnica Grajena
v šolo
v šolo
postajališče
iz šole iz šole iz šole
6.54
7.46
Štuki
12.57
13.52
14.55
6.56
7.47
Grajena 1
12.55
13.50
14.54
7.50
Mestni Vrh 95			
14.51
7.55
Grajena 35			
14.46
7.57
Grajena 23			
14.44
7.01
8.01
OŠ Grajena
12.50
13.45
14.40
Vozni red šolskega avtobusa Krčevina pri Vurberku 83 • podružnica Grajena
v šolo
v šolo
postajališče
iz šole
7.04
8.04
Krčevina pri Vurberku 83
14.00
7.05
8.05
Krčevina pri Vurberku 88 b
13.59
7.07
8.07
Krčevina pri Vurberku 101
13.57
7.09
8.09
OŠ Grajena
13.55

Pravila za učence, ki se vozijo s šolskim
avtobusom

VKadar se vozijo s šolskim avtobusom, morajo učenci
imeti pri sebi letno avtobusno vozovnico (v primeru
nesreče je to dokaz, da so bili na avtobusu, istočasno
pa so z njo zavarovani).
Pravila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom,
so zapisana tudi na spletni strani šole.
Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja
na postajališčih šolskega avtobusa in obnašanja
na avtobusu, lahko šola v dogovoru s starši za
določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

Prometnovarnostni načrt

Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo
se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi
sodobnega prometa.
Zakon o varnosti cestnega prometa zato predpisuje,
da otrok, mlajši od 7 let, ne sme samostojno
sodelovati v prometu, ampak mora biti v spremstvu
odrasle osebe.
Učenci naše šole prihajajo v šolo:
✱ peš,
✱ v spremstvu staršev,
✱ s kolesom,
✱ s kolesom z motorjem in
✱ s šolskim avtobusom.
Za prometno varnost učencev so dolžni skrbeti starši,
učitelji, policisti, učenci pa so dolžni ravnati v skladu
s pravili.
S prometnovarnostnim načrtom so seznanjeni:
✱ vsi strokovni delavci,
✱ vsi učenci na razrednih urah,
✱ vsi starši na roditeljskih sestankih.
Celoten prometnovarnostni načrt šole je objavljen na
šolski spletni strani.
O varni poti v šolo se vsi učenci pogovarjajo na
razrednih urah. Skici prikazujeta varno pot v šolo.
Tudi letos bo na šoli policist vsak 1. delovni četrtek v
mesecu od 10. do 11. ure v pisarni šolske svetovalne
službe na matični šoli in vsak 1. delovni petek v
mesecu od 10. do 11. ure na podružnici. Z njim se
bodo lahko pogovorili učenci, starši in učitelji.
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Vozni red šolskega avtobusa
Ptuj • Mestni Vrh • Grajenščak • Damjak • podružnica Grajena • Ptuj
v šolo
6.20
6.22
6.24
6.26
6.28
6.29
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.37
6.38
6.39
6.41
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50
6.52
6.58
7.00

v šolo
7.10
7.12
7.14
7.16
7.18
7.19
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.27
7.28
7.29
7.31
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.42
7.48
7.50

postajališče
Ptuj
Ptuj SŠC
Mestni Vrh 61
Mestni Vrh
Mestni Vrh Urek
Placar 42
Placar 60
Drstelja 15
Mestni Vrh K
Grajenščak
Grajenščak 79
Grajenščak 45
Grajenščak kapela
Krčevina pri Vurberku most
Krčevina pri Vurberku Toplak
Krčevina pri Vurberku Damjak
Krčevina pri Vurberku kapela
Krčevina pri Vurberku 37
Krčevina pri Vurberku – eko
Krčevina pri Vurberku 41
Krčevina pri Vurberku Sužnik
Krčevina pri Vurberku 90
OŠ Grajena
Štuki
Ptuj SŠC
Ptuj

iz šole
13.25
13.23
13.21
13.19
13.17
13.16
13.15
13.14
13.12
13.11
13.10
13.08
13.07
13.06
13.03
13.01
13.00
12.59
12.58
12.57
12.56
12.55
12.54
12.52
12.47
12.45

iz šole
14.15
14.13
14.11
14.09
14.07
14.06
14.05
14.04
14.02
14.01
14.00
13.58
13.57
13.56
13.53
13.51
13.50
13.49
13.48
13.47
13.46
13.45
13.44
13.42
13.37
13.35

Nevarna pot
Varna pot
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Pomembne
telefonske številke
✱ Brezplačni telefon TOM –
telefon za otroke in mladino
116-111
✱ Center za pomoč mladim
01-438 2210, 02-331 8306
✱ Krizni center za mlade
Maribor
02-250 2660 in 051-324 211
– 24 ur
✱ Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše Maribor
02-251 2681
✱ Svetovanje otrokom,
mladostnikom in staršem na
Centru za socialno delo Ptuj
02-787 5629
✱ Združenje proti spolnemu
zlorabljanju
080-2880 – brezplačen klic
Nevarna pot

Zdravstveno varstvo učencev

Varna pot

VV šoli organiziramo sistematske zdravstvene in
zobozdravstvene preglede v sodelovanju z izbrano
zdravnico matične šole Jadranko Šolman, dr. med.,
spec., in s šolskim dispanzerjem iz Zdravstvenega doma
Ptuj za podružnico Grajeno. Sistematski zdravstveni
pregledi potekajo od 1. razreda dalje vsako drugo šolsko
leto. Zobozdravstveni pregledi potekajo po dogovoru z
Zdravstvenim domom Ptuj. Z njimi sodelujemo tudi v akciji
”Tekmovanje za zdrave in čiste zobe ob zdravi prehrani”.

Mediacija

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem
mediacije. Na šoli je 15 učiteljev, ki so končali usposabljanje
za šolske mediatorje. 4 strokovne delavke so izobraževale
učence 8. in 9. razreda, ki bodo izvajali vrstniške mediacije.
Urnik mediacij bo objavljen na internetu in na oglasnih
deskah.

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt šole je nastal na osnovi oblikovane vizije in
poslanstva šole in je povezan s cilji osnovne šole, z organizacijo
pouka, s procesom pouka, s stili komuniciranja ipd.

Sestavni deli vzgojnega načrta so temeljne vrednote in
vzgojna načela, vzgojne aktivnosti (svetovanje, usmerjanje
učencev), pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi,
sodelovanje s starši in pravila šolskega reda.
Naša vizija je naslednja: Gradimo kvalitetno delo z
dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z
zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim
poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.
Skupaj s starši in učenci smo oblikovali in sprejeli vrednote
šole: spoštovanje, strpnost in znanje.
V letošnjem šolskem letu bomo vzgojni načrt spremljali in
ga po potrebi spremenili oz. dopolnili.
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

1

DOLŽNOSTI IN
ODGOVORNOSTI UČENCEV

• Učenec spoštuje pravila hišnega in šolskega reda.
• Spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima
spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega
dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in
spola drugih učencev in delavcev šole.
• V šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne
ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole.
• Varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter
lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne
poškoduje.
• Učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu.
• Redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti.
• Sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima
spoštljiv odnos do narave.
• Izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.
• Obvesti strokovnega delavca o kršitvah, ki jih zazna v
šolskem prostoru.
• Izpolni osnovnošolsko obveznost (9 let šolanja).
• Učenci, ki imajo status športnika, so dolžni zastopati šolo
na tekmovanjih v športni disciplini, pri kateri imajo status
športnika. Šolo lahko zastopajo tudi v drugih športnih
disciplinah v dogovoru s športnimi pedagogi.
• Učenci, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih
ali drugih šolah, ter perspektivni športniki pridobijo status
učenca perspektivnega športnika ali kulturnika. Učenec
ima lahko status športnika/kulturnika, če je vsaj eno leto
že treniral ali se je aktivno udejstvoval na določenem
področju.
• Učenec, ki ima status kulturnika, je dolžan sodelovati na
šolskih kulturnih prireditvah.

Vzdrževanje reda in čistoče

• Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci
vzgojno-izobraževalnih programov.
• Smeti in odpadke odlagajo v koše za smeti. Ločeno zbirajo
odpadke.
• Ob odhodu iz učilnice dežurni učenci pogasnejo luči in
poskrbijo za urejenost učilnice, učilnico zapustijo zadnji.
• Varčujejo z električno energijo, vodo ter toaletnim
papirjem in papirnatimi brisačami.
• Na hodnikih razstavljeni izdelki predstavljajo učenčevo

ustvarjalnost tudi zunanjim obiskovalcem, zato poskrbijo,
da ostanejo nepoškodovani.
• Skrbijo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Prav
tako skrbijo za lastnino ostalih sošolcev in zaposlenih.
Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo poravnati
njegovi starši.
• V skrbi za svojo varnost in varnost drugih učenci odpirajo
okna le na nagib. Učenci se ne smejo sklanjati skozi okno,
ne smejo metati skozi okno različnih predmetov in ne smejo
ogovarjati mimoidočih.

Skrb za prijetno vzdušje v šoli

• Do učiteljev, delavcev šole, učencev in vseh obiskovalcev
so vljudni in spoštljivi.
• Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in
stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in
vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo
ter pri vseh aktivnostih, ki jih šola organizira izven šolskih
prostorov.
• Za lepo podobo šole in njene okolice skrbijo vsi učenci,
zaposleni in ostali uporabniki.

2

NAČINI ZAGOTAVLJANJA
VARNOSTI

Šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom
izvajamo naslednje aktivnosti:
• Zagotavljamo varnost v šolskem prostoru (v poslopju
šole in njeni okolici) v skladu z veljavnimi normativi in
standardi.
• Nadziramo vstopanje v šolo.
• Zagotavljamo jutranje varstvo.
• Zagotavljamo varstvo med prostimi urami.
• Strokovni delavci dežurajo pred poukom in po njem ter
med vsemi odmori, dežurajo v avli, na hodnikih, v jedilnici
in v garderobah v telovadnici.
• Prepovedujemo zapuščanje šolskega prostora v času
pouka (odhajanje v trgovino, park itd).
• Kadar gredo na ekskurzijo, športni dan, v šolo v naravi …,
učenci v avtobus vstopajo in izstopajo samo z dovoljenjem
učiteljev spremljevalcev.
• Učenci v podaljšanem bivanju odidejo domov v
spremstvu staršev oziroma skrbnikov. Sami le s pisnim
privoljenjem staršev.
• Občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v

drugih oblikah organiziranega dela z učenci (lahko tudi
individualno), in sicer z namenom, da se učencem zagotovi
varnost ali nemoten pouk.
• Izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo
učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem,
namernim poniževanjem, diskriminacijo in nagovarjanjem
k neetičnim dejanjem.

3

PRAVILA OBNAŠANJA
IN RAVNANJA

• Učenci si v obeh avlah sezujejo čevlje in jih skupaj z ostalo
garderobo odnesejo na posebej določeno mesto.
• Ob zvonjenju morajo učenci učitelja počakati v učilnici.
• Učenci na začetku ure vstanejo. Na ta način učitelja
pozdravijo in se umirijo.
• Med poukom sedijo na svojem prostoru, poslušajo
razlago in aktivno sodelujejo pri različnih učnih oblikah.
Po končanem delu pospravijo za seboj in mirno odidejo iz
učilnice.
• Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
• V šoli med poukom in v podaljšanem bivanju ni
dovoljena uporaba mobilnega telefona ali osebne
avdio naprave , prav tako ni dovoljeno fotografiranje in
snemanje. Snemanje in fotografiranje tudi v času odmorov
ni dovoljeno.
• Učencev in delavcev šole ni dovoljeno izsiljevati.
• Učenci se ne smejo pretepati, pljuvati in žaljivo govoriti
(zmerjati, preklinjati ...).
• V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno
kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, drog in drugih
psihoaktivnih sredstev. Enako velja tudi za druge oblike
šolskega dela (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja …).
• V šolskih prostorih in na območju šole velja prepoved
uporabe pirotehničnih sredstev.
• Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi,
tekmovanja …) velja glede reda dogovor med učenci in
učiteljem oziroma razrednikom.
• Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in
stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in
vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.

Pri pouku in ostalih šolskih dejavnostih

Ob zvonjenju so učenci v ustrezni učilnici in pripravljeni
na pouk. Zadrževanje na stopniščih in v sanitarijah ni
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dovoljeno.
• Med šolskimi urami mora biti na hodniku mir. Tudi sicer se
zaradi varnosti po hodnikih učenci ne smejo loviti in tekati.
• Učenci ne smejo uporabljati šolskih učnih pripomočkov
(demonstracijski geotrikotnik, šestilo, modeli teles,
magneti, pisala za tablo, pianino, ipd.) brez dovoljenja
učitelja.
• Vstop v kabinete brez dovoljenja učiteljev ni dovoljen.
• Če je učenec odsoten od pouka, mora zamujeno snov
predelati in nadomestiti manjkajoče zapiske in znanje.
• Učenci se po hodnikih, stopniščih in ostalih prostorih
gibljejo po desni strani v smeri hoje (pri prehodih skozi
vrata imajo prednost tisti, ki izstopajo).
• Učenci morajo po končanem pouku in ostalih šolskih
dejavnostih šolo zapustiti in oditi domov.

Na hodniku in v garderobi

• V šolski avli se učenci preobujejo v šolske copate, saj
hoja v čevljih v šolskih prostorih učencem ni dovoljena.
Isto pravilo velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se
v telovadnici in ostalih šolskih prostorih izvajajo v
popoldanskem času (interesne dejavnosti, plesne vaje …).
• Učenci od 4. do 9. razreda svojo garderobo hranijo v
garderobnih omaricah.
• Vsak učenec prejme ključ garderobne omarice in zanjo
odgovarja do konca šolskega leta, ko ključ vrne. V primeru
izgube ključa o tem obvesti pomočnico ravnateljice.
• Ob koncu šolskega leta učenec zapusti omarico urejeno,
čisto, nepoškodovano in prazno.
• V primeru namerne povzročitve škode na omarici ali
izgube ključa prevzame učenec materialno odgovornost za
nastalo škodo.
• Po končanem pouku se učenci preobujejo v avli in odidejo
domov.

Pri malici in kosilu

• Glavni odmor na matični šoli traja od 9. do 9.15 (za
učence 6.–9. razreda) in od 10. do 10.15 (za učence 2.–5.
razreda). Učenci 1. razreda imajo malico ob 9.30. Na
podružnici Grajena je glavni odmor za malico od 9.45 do
10.10.
• Preden si učenci vzamejo malico, poskrbijo za ustrezno
higieno. Malicajo na svojem prostoru ter nato za
seboj skrbno pospravijo. Pred zvonjenjem zaključijo s
prehranjevanjem. Dežurna učenca pospravita in počistita.
• V času kosila se smejo učenci v jedilnici zadrževati
le, če kosijo v šoli. Upoštevajo pravila kulturnega
prehranjevanja.
• Vstop v jedilnico je mogoč s potrjeno izkaznico ali
potrjenim odrezkom. Dežurni učitelj pred jedilnico preverja

ustreznost izkaznice ali odrezka.

V šolski telovadnici
(oziroma prostorih, kjer se izvaja špo)

V šolsko telovadnico oziroma telovadni prostor lahko
učenci vstopijo:
• v čistih športnih copatih ali šolskih copatih z gumijastim
podplatom,
• v kratki športni majici in kratkih hlačah,
• brez nakita in ur.
Dolgolasi učenci in učenke morajo imeti lase spete.
• V šolsko telovadnico oziroma telovadne prostore lahko
učenci vstopijo le v spremstvu učitelja.
• Učenci in učenke se preoblačijo v garderobi. Za mobitele
in vse vredne predmete ne prevzemamo odgovornosti.
Učenci jih pustijo v zaklenjeni omarici. Vnos mobitelov v
telovadnico ni dovoljen.
• Če se v telovadnici izvaja kakšna druga dejavnost (npr.
proslava), so za red in disciplino odgovorni mentorji in
spremljevalci.
• Prinašanje hrane in pijače v telovadnico je prepovedano
(za vse uporabnike).

V knjižnici, knjižnični red

Članstvo
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma
so člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.
Odpiralni čas
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.45
do 14. ure. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14. ure,
razen kadar poteka v knjižnici pouk. Delovni čas knjižničark
je objavljen na spletni strani šole, izobešen na vratih
knjižnice, na oglasni deski v avli šole in oglasnih deskah v
šolski zbornici.
Izposojevalni roki
• Knjige (strokovne in leposlovne) ima lahko uporabnik
izposojene 14 dni.
• Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka
podaljšati, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
Neknjižno gradivo (zvočne in video kasete, zgoščenke,
multimedijske zgoščenke) je namenjeno izključno učiteljevi
uporabi pri pouku, zato si ga učenci ne morejo izposojati.
• Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki,
enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (revije, časopisi)
si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v
ponedeljek. Izjemoma si ga lahko za en dan izposodijo
učitelji.
• Možne so rezervacije gradiva.
• Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med

počitnicami. Učenci 9. razreda morajo vrniti izposojeno
gradivo do 15. junija.
• Uporabnikom, ki ne upoštevajo roka izposoje, se lahko
izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.
Odnos do knjižničnega gradiva
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo
mora uporabnik nadomesti z novim ali s po vsebini
enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarkama.
Pravila obnašanja v knjižnici
Česa v knjižnici ne počnem?
• Ne jem in ne pijem.
• Se ne lovim in skrivam.
• Ne vpijem.
• Ne tekam po knjižnici.
• Se ne pretepam.
• Ne trgam in ne uničujem knjig.
• Iz revij in časopisov ne trgam strani ali jemljem plakatov.
• Knjig ne prestavljam na druge police.
S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka
prvič opozori, pri drugem opozorilu pa moram za tisti dan
zapustiti knjižnico.
Kaj pa v knjižnici lahko počnem?
• Berem knjige revije in časopise.
• Pišem referate, seminarske in raziskovalne naloge.
• Se učim.
• Pišem domačo nalogo.
• Se tiho pogovarjam s prijatelji ali knjižničarko.
• Uporabljam računalnik, vendar le za potrebe pouka.
• Pomagam mlajšim učencem poiskati želeno knjigo.
• S svojim vedenjem in odnosom do knjig skrbim za
urejenost knjižnice.

4

POHVALE
IN PRIZNANJA

5

VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE
KRŠITVE PRAVIL

• Ob koncu šolskega leta nagradimo učence za uspešno
delo na tekmovalnem področju in za večletni trud pri
interesnih dejavnostih. Učenci so lahko pohvaljeni tudi
v oddelčni skupnosti za aktivno sodelovanje in delo v
oddelčni skupnosti.
• Vsaka oddelčna skupnost v 2. in 3. triadi ob koncu
šolskega leta izbere najučenko in najučenca. Najučenke
in najučenci šole ter oddelčnih skupnosti ob koncu leta
prejmejo knjižno nagrado.
• Seznam nagrajenih učencev se ob koncu šolskega leta
objavi na spletni strani šole.

Vzgojni ukrepi obsegajo posledice, ki nastanejo zaradi
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kršitve šolskih pravil. Uporabljajo se, kadar učenci niso
pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov, predhodno
pa so bile izvedene vse ostale vzgojne dejavnosti. Le-ti
pomagajo učencem spoznavati obveznosti do drugih ljudi
in pomen pravil v družbeni skupnosti.

Izvajanje vzgojnih ukrepov

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem
podpore, vodenjem učencev in iskanjem možnosti za
spremembo neustreznega vedenja, pri čemer sodelujejo
učenec, starši in strokovni delavci šole.

Vrste vzgojnih ukrepov

• RESTITUCIJA (gre za aktivno sodelovanje in soodločanje
učenca pri popravi neustreznega ravnanja).
• UKINITEV NEKATERIH PRAVIC, ki so povezane
s pridobljenimi statusi in ugodnostmi učencev, ki jih šola nudi
izven predpisanih dejavnosti in standardov.
• POVEČAN NADZOR nad učencem v času, ko je v šoli, a ne
pri pouku.
• RAZGOVOR PO POUKU, na katerem je učenec zadržan v
zvezi z reševanjem problema.
• DODELITEV DODATNEGA SPREMSTVA (strokovnega
delavca) za učenca, ki ogroža varnost in izvedbo vzgojnoizobraževalnih dejavnosti izven prostorov šole (tabori, šole
v naravi, dnevi dejavnosti …) ali pa se zanj v šoli organizira
nadomestni vzgojno-izobraževalni proces.
• ZAČASNO ODVZET PREDMET (naprava), s katerim učenec
ogroža varnost oz. onemogoča nemoten pouk. Strokovni
delavec, ki je predmet odvzel, še isti dan o odvzemu obvesti
starše učenca, ki začasno odvzeti predmet v šoli prevzamejo.
• ODSTRANITEV OD POUKA je možna v primerih
učenčevega motečega vedenja, s katerim onemogoča
izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom,
opozorilom. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih
mej sprejemljivega vedenja in omogočanje nemotenega
učenja v oddelku oz. učni skupini ter resnega sodelovanja
učencev in učiteljev pri reševanju problemov. Učenec
v času odstranitve opravlja šolsko delo pod nadzorom
strokovnega delavca, ki ga določi ravnateljica. Le-ta mu
pomaga tudi pri reševanju problema. V primeru odstranitve
učenca od ure pouka mora učitelj še isti dan z njim opraviti
razgovor. Skupaj analizirata nastali položaj, se dogovorita o
nadaljnjem sodelovanju in pregledata opravljeno delo.
• Razčlenitev vzgojnega ukrepa ODSTRANITEV UČENCA
(od ure pouka, ID, šolske prireditve, jedilnice, knjižnice,
avle, garderobe, WC-ja, dežurstva, čakanja na prevoz,
nadstandardnih dejavnosti šole, ekskurzije …):
• Odstranitev iz jedilnice je lahko vezana na ukinitev pravice
do prehranjevanja v jedilnici za tisti oz. naslednji dan ali

več dni glede na težo kršitve (učenec je kršil pravilo šole in
bonton).
• Odstranitev od dnevnega dežurstva je vezana na ukinitev
pravice do nadaljnje izvedbe dežurstva tistega dne.
• V primeru nespoštovanja pravil za učence, ki se vozijo s
šolskim avtobusom, se jim za določen čas prepove vožnja s
šolskim avtobusom.
• Če učenec z neprimernim, motečim vedenjem ovira
normalno izvedbo pouka ter ostalim v razredu jemlje
pravico do nemotenega učenja in kvalitetnega šolskega
dela, se ga odstrani od pouka.
Dogovorjeni prostor v času odstranitve učenca
Dogovorjeni prostor je pisarna svetovalne službe oz. v
primeru nujne zasedenosti pisarne knjižnica, prosta učilnica
ali kabinet glede na urnik vzgojno-izobraževalnih aktivnosti.
Dogovorjena oseba (strokovni delavec) za nadzor v času
odstranitve učenca
Osebe določi ravnateljica oz. velja dogovor, da je to strokovni
delavec (ŠSD, defektolog, spec. pedagog, strokovni delavec,
ki ima prosto uro), ki je dosegljiv oz. je konkretno šolsko uro
brez obveznosti ali ima pogovorno uro.
Dogovorjeni čas odstranitve
Dogovorjeni čas odstranitve učenca od pouka, ID, avle,
garderobe, WC-ja, knjižnice, šolske prireditve ipd. je ena
šolska ura, po potrebi 2 uri (npr. trajanje prireditve).
Dogovorjene aktivnosti
• Razgovor z učencem, starši, razrednikom, strokovnim
delavcem, svetovalno službo …
• Analiza dogodka (obrazec) oz. samopresoja (učenec ustno
ali pisno odgovori na vprašanja) s samoanalizo ravnanja
in iskanjem rešitev – povzročitelj razmišlja o ravnanju v
bodoče. Samopresoja nima kaznovalnih posledic.
• Restitucija – poudarek je na reševanju problemov in iskanju
vrednot (dovoljeno popraviti napake brez kritiziranja, kazni,
potrebno je težiti k pozitivnemu ravnanju).
• Vrstniško posredovanje – možnost vzgojnega delovanja in
razvijanje odnosa zaupanja s pomočjo vrstnikov.
Obveščanje staršev, razrednika, strokovnega delavca
Strokovni delavec, ki je opravljal nadzor učenca v času
odstranitve iz razreda, od ID itd., ustno obvesti učenčevega
razrednika takoj po preteku ure oz. dogovorjenega časa.
Strokovni delavec (pri katerem je konflikt nastal) po telefonu
še isti dan o težavi obvesti učenčeve starše. Dogovori se za
datum obiska v šoli, na katerem bo prisoten učenec oz. bodo
prisotni razrednik, starši, svetovalna služba in strokovni
delavec, ki je učenca odstranil od ure oz. strokovni delavec, ki
je opravil delo in razgovor z učencem.
Če starši niso dosegljivi, učenčev razrednik tistega dne
oz. najkasneje naslednji dan pošlje staršem individualno
vabilo na pogovor v šolo s točko dnevnega reda, iz katere je

razviden namen povabila.
Zapis o izvedbi vzgojnega ukrepa z dogovori
Razrednik s sodelovanjem učenca in strokovnega delavca,
pri katerem je učenec kršil pravila, izpolni obrazec z
osnovnimi podatki o kraju, času, vsebini in teži dogodka,
udeležencih in aktivnostih. Z zapisanim navedeni seznanijo
učenčeve starše na načrtovanem in dogovorjenem
razgovoru (opravi ga lahko le razrednik). Tudi starši
pomagajo pri vzgojnem delovanju šole z navajanjem otroka
na spoštovanje postavljenih meja, pravil, vrednot ob
medsebojni podpori in sprejemanju.
• Kadar gre za izvedbo pedagoškega procesa, ki poteka
izven prostorov šole – npr. dnevi dejavnosti, tabori, šola v
naravi, ekskurzije, kjer učenec ogroža sebe in varnost drugih,
krši dogovore, pravila in ne upošteva navodil strokovnih
delavcev oz. izvajalcev, se mu odvzame pravica do dnevne
vključenosti v dejavnosti pedagoškega procesa. Poskrbi se za
organizacijo nadomestnega procesa.
• O vzgojnih ukrepih šola vodi ustrezne zapise (obrazce,
zapisnike), ki ne vplivajo na vzgojne kazni. Zapise vodi
razrednik, svetovalna služba oz. tisti, ki vodi postopek
obravnave neustreznega vedenja. O izvedenih vzgojnih
ukrepih razrednik obvesti starše, ki seznanitev z njimi
podpišejo.
Če zgoraj navedeni ukrepi niso bili uspešni ter niso dosegli
svojega namena, izrečemo enega izmed treh razpoložljivih
pisnih ukrepov.

Kršitve in hujše kršitve

Kršitve in hujše kršitve so:
• ponavljajoče istovrstne kršitve, za katere so že bili izrečeni
vzgojni ukrepi;
• občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni
neopravičeni izostanki nad 18 ur;
• uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah;
• izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
• namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole;
• kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole;
• popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
• uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki
jih izdaja šola;
• grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo;
• fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo;
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• ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole;
• kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje
ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih
sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času
pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v
letnem delovnem načrtu šole ;
• prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog
in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem
delovnem načrtu šole;
• spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.
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ORGANIZIRANOST
UČENCEV

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti
učencev enega oddelka. Učenci pri razrednih urah skupaj
z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz
življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo
predloge in pobude za boljše delo in razreševanje
problemov:
• spoznavajo pravila šolskega reda ter sprejemajo
oddelčna pravila,
• obravnavajo učni uspeh v oddelku,
• organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč
sošolcem z različnimi težavami,
• obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
• oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade
učencem v oddelčni skupnosti,
• organizirajo različne oblike dežurstev,
• organizirajo različne akcije in prireditve,
• opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne
skupnosti praviloma izberejo predstavnika v Skupnost
učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja
različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov,
spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah),
zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev ipd.
• Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli Skupnost učencev šole.
Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v
šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti
učencev šole.
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OPRAVIČEVANJE
ODSOTNOSTI

• Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po
izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka.

Najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo
starši posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko
zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti
izostanka.
• Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih
trajajočo odsotnost. Priporočamo, da se pred zaključkom
šolskega leta starši pred napovedjo odsotnosti posvetujejo
z razrednikom o tem, ali ima učenec vse potrebne ocene
in pogoje za zaključeno oceno. Če starši želijo, da njihov
otrok izostane več kot 3 delovne dni, morajo napisati pisno
prošnjo, ki jo naslovijo na ravnateljico šole. Izostanke do 3
dni opravičijo razredniki.
• Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen
sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih
dejavnostih šole, če starši predložijo razredniku mnenje in
navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku
in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo
njegovega zdravja.
• O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih
in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci
sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Kadar
potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so učenci
dopoldne prisotni pri pouku. Kadar dejavnost traja po 18.
uri, so učenci naslednji dan opravičeni ustnega ocenjevanja
in domače naloge. Če se učenci udeležijo tekmovanja
iz znanja, so na dan tekmovanja oproščeni ustnega
ocenjevanja znanja.
• Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost
učenca od pouka in dejavnostih obveznega programa.
Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih obvesti
starše.
• Učenec, ki se opravičuje od ŠPO, mora učitelju v začetku
ure pokazati zdravniško opravičilo.
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Zagotavljanje zdravstvenega varstva je ena od
pomembnih nalog šole in vsebuje neposredno varstveno
ter vzgojno komponento. Vsi učitelji spodbujajo učence
k zdravemu načinu življenja, posebej pa poudarjamo
ta področja pri naravoslovju in tehniki, spoznavanju
okolja, športni vzgoji, gospodinjstvu, prometni vzgoji in
prehranjevanju. Učence in starše osveščamo o načinih
iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja
in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organiziramo
različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
• Sodelujemo z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju
zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih
zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred,
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in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času
šolanja. Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok
je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma
razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Na
te preglede učenci prinesejo potrjene zdravstvene kartice,
morebitne izvide specialistov, odpustnice iz bolnišnice, očala.
Zobozdravstvena preventiva
Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi
preventivne preglede zob, predavanja na temo negovanja
in učenje pravilnega čiščenja zob. V obliki tekmovanja
učence 1. in 2. razreda spodbujamo k redni skrbi za zobe.
Učenci se s tem vključijo v tekmovanje Za čiste zobe in
zdravo prehrano. Vsak drugi mesec jih obišče medicinska
sestra iz Zdravstvenega doma Ptuj, ki izvaja zobno
preventivo. Uspeh osvajanja higienskih navad občasno
preverja
z uporabo testnih tablet, ki za zobe niso škodljive, jih
pa obarvajo na mestih, kjer je potrebno v bodoče biti
pozornejši ob umivanju zob.
Poškodbe
Če se otrok v šoli poškoduje, takoj oskrbimo poškodbo in
pokličemo njegove starše. V hujših primerih pokličemo
rešilni avtomobil, ki ga odpelje v Zdravstveni dom Ptuj.
Zdravniška opravičila
•Zdravniška opravičila od pouka izdaja osebni zdravnik le za
odsotnost, ki traja več kot pet šolskih (delovnih) dni skupaj
in je bil učenec zdravljen pri zdravniku. Izjemoma se lahko
razrednik in otrokov izbrani zdravnik za posameznega učenca
dogovorita drugače.
•Opravičila za športno vzgojo (tudi za daljša obdobja) izdaja
osebni zdravnik.
•Sanitarno-higienski nadzor opravlja Zavod za socialno
medicino in higieno in Republiška uprava za inšpekcijske
službe.
•Pomen prehrane za zdravo življenje
Prehrana v veliki meri vpliva na zdravje in delovno
sposobnost človeka. Še poseben pomen pa ima pravilno
uravnovešena prehrana v dobi razvoja, saj je eden
najosnovnejših temeljev za zdrav telesni in duševni razvoj
otroka. Učencem nudimo dnevne obroke (malica, kosilo), ki
ustrezajo otrokovim potrebam.
•Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo in
Pedopsihiatričnim dispanzerjem ter z Dispanzerjem za
mentalno zdravljenje.
•Pravila šolskega reda so bila potrjena na seji Sveta staršev
OŠ Ljudski vrt, 26. 5. 2009, in na seji Sveta zavoda OŠ Ljudski
vrt, 27. 5. 2009.
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