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Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

 

Pred vami je publikacija, ki prinaša pregled našega skupnega dela v šolskem letu 2018/2019. 

  

V njej boste našli koristne napotke in vsebine dela ter življenja vseh nas, ki soustvarjamo naše 

skupno šolsko delo: 

-              učenk in učencev, ki s svojim prizadevnim delom širite in poglabljate svoja znanja in 

vzpostavljate ter negujete dobre medsebojne vezi, 

-              učiteljev in drugih delavcev šole, ki skrbimo za delovno in ustvarjalno vzdušje, 

-              staršev, ki ste nepogrešljiv vezni člen med šolo in domom. 

  

V šolskem letu 2018/2019 obiskuje našo šolo 355 učencev, in sicer v programu redne osnovne 

šole 340 učencev ter 15 učencev v programu nižjega izobrazbenega standarda. Zanje skrbi 41 

strokovnih delavcev ter 10 administrativno-tehničnih delavcev. 

  

Tudi v tem šolskem letu se bomo z aktivnostmi uspešno povezovali, sodelovali med seboj in 

sprejemali različnost, ki nas bogati. V skupnem delu, soustvarjanju in medsebojnem sodelovanju 

se skriva moč, da bomo zastavljene naloge opravili dobro in ob zaključku šolskega leta z veseljem 

ugotavljali, da je za nami še eno bogato šolsko leto. 

  

Vsem želim, da bi bilo šolsko leto kar se da uspešno, da bi v njem ustvarili veliko dobrih idej in 

pridobili ogromno novega znanja. Verjamem, da boste s svojo mladostjo, igrivostjo in 

pozitivno  energijo tudi letos kos vsem izzivom na poti do končnega cilja. 

 

 

 

Katarina Pajer Povh, prof.,  

ravnateljica 
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PODATKI ZA STIK 
 

Naslov šole:  

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Keršičeva 50, 1420 Trbovlje 

 

Telefonska številka: 

03 56 25 120 

 

Fax: 

03 56 25 129 

 

E-naslov:      

os-toncke-cec@os-toncke-cec.si 

 

Spletna stran: 

http://www.os-toncke-cec.si 

 

Podračun UJP Trbovlje: 

št: 01329-6030684258 

 

Podatki za stik: 

 

Ime in priimek Naloga Telefon E-naslov 

Katarina Pajer Povh, 

prof. 
ravnateljica 03 56 25120 katarina.pajer@os-toncke-cec.si 

Saša Karmuzel, prof. 
pomočnica 

ravnateljice 
03 56 25120 sasa.karmuzel@os-toncke-cec.si 

Nives Škrinjar računovodkinja 03 56 25121 nives.skrinjar@os-toncke-cec.si 

Petra Jerman 
poslovna 

sekretarka 
03 56 25120 os-toncke-cec@os-toncke-cec.si 

Petra Jerman 
odjava malice 

ali kosila 
03 56 25120 os-toncke-cec@os-toncke-cec.si 

Mojca Arh pedagoginja 03 56 25125 mojca.arh@os-toncke-cec.si 

Urša Bajda knjižničarka 03 56 25126 ursa.bajda@os-toncke-cec.si 

Ivan Narat 

Natalija Juvan 
računalnikarja 03 56 25120 

ivan.narat@os-toncke-cec.si 

natalija.juvan@os-toncke-cec.si 

 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

1. ocenjevalno obdobje:  

 3. 9. 2018–31. 1. 2019  

 ocenjevalna konferenca: 28. 1. 2019 (1.–5. r.; NIS)  

    29. 1. 2019 (6.–9. r.)  

 delovna sobota 29. 9. 2018 (nadomeščamo pouka prostega dne, 24. 12. 2018)  

 jesenske počitnice: 29. 10. 2018–2. 11. 2018 (od tega praznik 31. 10. in 1. 11. 2018)  
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 novoletne počitnice: 24. 12. 2018–2. 1. 2018 (od tega: 24. 12. pouka prost dan, nadomeščali 

v soboto 29. 9. 2018, praznik 25. in 26. 12. 2018 ter 1. in 2. 1. 2019)  

 

 

2. ocenjevalno obdobje:  

 2. 2019–14. 6. 2019 (za učence 9. r.),  

 24. 6. 2019 (za učence od 1. do 8. r.)  

 ocenjevalna konferenca: 11. 6. 2019 (za učence 9. r. in 9. r. NIS), 20. 6. 2019 (za učence od 

1. do 8. r. in NIS)  

 delovni soboti: 2. 2. 2019 (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju) 

in 11. 5. 2019 (nadomeščanje pouka prostega dne. 3. 5. 2019)  

 zimske počitnice: 25. 2. 2019–1. 3. 2019  

 velikonočni ponedeljek: 22. 4. 2019  

 prvomajske počitnice: 27. 4. 2019–3. 5. 2019 (od tega praznik 27. 4., 1. in 2. 5. 201, 3. 5. 

pouka prost dan, nadomeščali 11. 5. 2019)  

 dan šole – 11. 5. 2019  

 poletne počitnice: 25. 6. 2019–31. 8. 2019 

 

 roki za predmetne in popravne izpite:  

   17. 6.–1. 7. 2019 (1. rok za učence 9. razreda) 

26. 6.–9. 7. 2019 (1. rok za učence od 1. do 8. razreda)  

19. 8.–30. 8. 2019 (2. rok) 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

Ob koncu 6. in 9. razreda se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 

znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence ob koncu drugega (6. razred) 

in tretjega obdobja (9. razred).  

Učenci programa z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja opravljajo 

prostovoljno. 

Pomembni datumi: 

 6. in 9. razred: 

 slovenščina: 7. maj 2019, 

 matematika: 9. maj 2019, 

 tuj jezik – angleščina: 13. maj 2019. 

 

POUK 
 

Število ur pouka posameznega predmeta je določeno s predmetnikom. Pouk učencev poteka v 

matični šoli ter v Športni dvorani Polaj. Z njim začenjamo ob 8.20 do 11.50 oziroma 12.40 oziroma 

13.30, pri čemer imajo učenci 7., 8. in 9. razreda ter tudi 4., 5., 6. razreda, ki obiskujejo neobvezne 

izbirne predmete, po 6. uri 20-minutni odmor za kosilo ter končajo s 7. uro ob 14.35.  
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ŠOLSKI ZVONEC 
 

Klasičnega zvonca v šoli ne poznamo. Kljub temu pa teče pouk po ustaljenem redu: 

 

predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

2. ura 9.10–9.55 

malica 9.55–10.15 

3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.55 

5. ura 11.55–12.40 

6. ura 12.45–13.30 

kosilo 13.30–13.50 

7. ura 13.50–14.35 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Glede na normative in standarde MIZŠ ter na podlagi želja in prijav učencev smo letošnje šolsko 

leto organizirali 15 obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi, in sicer daljnogledi in planeti, 

izbrani šport – odbojka, likovno snovanje, matematične delavnice 7, matematične delavnice 8, 

multimedija , nemščina I in III, nemščina II,  poskusi v kemiji, računalniška omrežja, sodobna 

priprava hrane, starinski in družabni plesi, šport za sprostitev, šport za zdravje, urejanje besedil. 

 

Izbirni predmet računalništvo imamo organiziran v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

V 1. razredu se je v neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina vključilo 44 od 46 prvošolcev.  

 

V drugi triadi imamo na podlagi normativov in standardov in želja učencev organizirane naslednje 

neobvezne izbirne predmete: nemščina (kombiniran pouk), dve skupini športa in dve skupini 

računalništva.  

 

V zadnji triadi se učenci niso odločili za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov. 
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DODATNI IN DOPOLNINI POUK 
 

Pri dodatnemu pouku na razredni stopnji vsebine niso ozko specializirane, na predmetni stopnji 

pa se dodatni pouk izvaja pri slovenščini in angleščini ter matematiki. Namenjen je predvsem 

poglabljanju znanja oziroma pripravi na tekmovanja. Poteka po sledečem urniku: 

 

priimek in ime A URNIK B URNIK 

VOLKER Alja  ponedeljek, 7.45-8.15  ponedeljek, 7.45-8.15  

KOPRIVC Mojca  petek, 7.45-8.15 petek, 7.45-8.15 

OVNIK Marjana torek, 7.45-8.15 torek, 7.45-8.15 

DOLENC Ines torek, 7.45-8.15 torek, 7.45-8.15 

GROBLJAR VIDMAR Nina petek, 7.45-8.15 petek, 7.45-8.15 

PANTNER Ajda sreda, 7.45-8.15 sreda, 7.45-8.15 

KOS Tatjana  / sreda, 7.30- 8.15 

CEFERIN Edi / sreda, 7.30- 8.15 

PER Katja sreda, 7.30- 8.15 / 

LESAR Melita / petek, 12.25 – 13.10 

EBERLINC Marjana ponedeljek, 6.ura ponedeljek, 6. ura 

STEPIŠNIK Teja  7. in 9. r. – sreda 7. šolska ura 6. in 9. r.  torek 7. ura 

KRAJNC Urška 8. in 9. r. – četrtek 7.30 – 8.15 7. r. – torek – 6. šolska ura 

6.r. – četrtek – 7. šolska 

ura 

KARMUZEL Saša torek, 7.30-8.15 torek, 7.30-8.15 

NOVAK Sarina ponedeljek, 5. šolska ura torek, 5. šolska ura 

 

 

Dopolnilni pouk je organiziran za učence od 1. do 5. razreda iz slovenščine in matematike; iz 

angleščine, slovenščine in matematike pa za učence od 6. do 9. razreda.  

 

priimek in ime A URNIK B URNIK 

VOLKER Alja  torek, 7.45-8.15  torek, 7.45-8.15  

KOPRIVC Mojca  četrtek, 7.45-8.15 četrtek, 7.45-8.15 

OVNIK Marjana sreda, 7.45-8.15 sreda, 7.45-8.15 

DOLENC Ines petek, 7.45-8.15 petek, 7.45-8.15 

GROBLJAR VIDMAR Nina četrtek, 7.45-8.15 četrtek, 7.45-8.15 

PANTNER Ajda torek, 7.45-8.15 torek, 7.45-8.15 

KOS Tatjana  sreda, 7.30- 8.15 / 

CEFERIN Edi sreda, 7.30- 8.15 / 

PER Katja / sreda, 7.30- 8.15 

LESAR Melita petek, 12.25 – 13.10 / 

PIŠEK Nataša ponedeljek, 7.30 do 8.15 ponedeljek, 7.30 do 8.15 

MLAKAR Minja (4.-6.r.) četrtek, predhodna ura četrtek, predhodna ura 

GAJSER BIZJAK Erika (7. -

9.r) 

8., 9.r. – torek, 6. šolska ura 7. r. – četrtek, 6. šolska ura 

KRAJNC Urška 9. r. – torek, predhodna ura 7. r. – torek – 7. šolska ura 
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6. r. – torek, 7. šolska ura 

8.r. – četrtek, 7. šolska ura 

KARMUZEL Saša ponedeljek, 2. šolska ura ponedeljek, 2. šolska ura 

ARH Vera ponedeljek, 5. šolska ura torek, 5. šolska ura 

 

 

Pri vseh predmetih pa se bodisi za razširjanje znanja kot tudi za dodatne razlage ali pojasnila 

glede učne snovi učenci lahko udeležijo tudi individualnih govorilnih ur za učence, ki jih ponujajo 

učitelji.  

 

priimek in ime A URNIK B URNIK 

ARH Vera četrtek, 0. šol. ura četrtek, 0. šol. ura 

BEZGOVŠEK Zora po dogovoru po dogovoru 

BRAČKO Karl po dogovoru po dogovoru 

BREGAR Terezija po dogovoru po dogovoru 

CEFERIN Edi po dogovoru po dogovoru 

DOBRAVC Kristina po dogovoru po dogovoru 

DOLENC Ines četrtek, 0. ura četrtek, 0. šol. ura 

EBERLINC Marjana po dogovoru po dogovoru 

FAJFAR Daša po dogovoru po dogovoru 

GROBLJAR VIDMAR Nina ponedeljek, 0. šol. ura ponedeljek, 0. šol. ura 

GAJSER BIZJAK Erika po dogovoru po dogovoru 

JELEN Nataša ponedeljek, sreda, 0. šol. ura sreda, 0. šol. ura 

JOŠT Rosana po dogovoru po dogovoru 

JUVAN Natalija po dogovoru po dogovoru 

KARMUZEL Saša po dogovoru po dogovoru 

KNAUS Marjan po dogovoru po dogovoru 

KOPRIVC Mojca torek, 0. šol. ura torek, 0. šol. ura 

KOS Tatjana po dogovoru po dogovoru 

KOVAČ-JERMAN Tanja  po dogovoru po dogovoru 

KRAJNC Urška po dogovoru po dogovoru 

LESAR Melita po dogovoru po dogovoru 

LINDIČ Karmen sreda, 0. šol. ura sreda, 0. šol. ura 

MLAKAR Minja torek, 0. šol. ura torek, 0. šol. ura 

NARAT Ivan po dogovoru po dogovoru 

NOVAK Sarina petek, 4. šol. ura petek, 4. šol. ura 

OVNIK Marija četrtek, 0. šol. ura četrtek, 0. šol. ura 

PANTNER Ajda petek, 0. šol. ura petek, 0. šol. ura 

PER Katja po dogovoru po dogovoru 

PIŠEK Nataša po dogovoru po dogovoru 

POVH Gašper po dogovoru po dogovoru 

STEPIŠNIK Teja po dogovoru po dogovoru 

STRMEC Leila po dogovoru po dogovoru 

VODIŠEK Monika po dogovoru po dogovoru 

VOLKER Alja četrtek, 0. šolska ura četrtek, 0. šolska ura 
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VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra po dogovoru po dogovoru 

BEC Saša po dogovoru po dogovoru 

GOMBAČ Blanka po dogovoru po dogovoru 

KAFEL Marjetka po dogovoru po dogovoru 

ZALOKAR Martina po dogovoru po dogovoru 

 

DNEVI DEJAVNOSTI  
 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 

povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne 

šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo 

vsebino in organizacijsko izvedbo. Število dni je določeno s predmetnikom za vsak 

razred. 

 

Cilji dni dejavnosti so: omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, 

pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na 

aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

 

1.RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravje – 

zdravniški 

pregled 

maj 2019 Pikin festival september 

2018 

Jesenski pohod oktober 2018 Ogled 

predstav, 

NVO v šolo 

po programu 

Hrana- Zdrav 

slovenski zajtrk 

oktober 2018 Pečemo 

piškote 

december 2018 Igre na snegu januar 2019 Praznovanje 

novega leta  

december 2018 

Moj vrt 

spomladi 

april, maj 2019 Zdrava šola 

25-letnica 

februar 2019 Zlati sonček maj 2019 LGL marec/april 

2019 

    Igre, tek 60 in 

600 m 

april 2019 Sprejem 

prvošolcev  

september 

2018 

    Pohodništvo junij 2019   

 

2. RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Hrana- Zdrav 

slovenski 

zajtrk 

oktober 2018 Kuhamo po 

naše 

september 2018 Jesenski 

pohod 

oktober 2018 Ogled predstav 

(delni), NVO v 

šolo (delni) 

december , 

marec 

Zdrava šola 

25-letnica 

februar 2019 Izdelki iz 

papirja 

november 2018 Zimski pohod januar, februar 

2019 

Praznovanje 

novega leta  

december 2018 

Od semena 

do kruha 

april 2019 Muzej maj 2019 Medrazredne 

igre 

maj 2019 LGL marec, april 

2019 

    Igre, tek 60 in 

600 m 

april 2019 Podelitev BZ 

(delni) 

junij 2019 

    Pohodništvo junij 2019   

 

 

 

 

3. RAZRED 
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NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Hrana- Zdrav 

slovenski zajtrk 

november 

2018 

Izdelki iz 

papirja 

november 

2018 

Jesenski pohod 

– zasavski vrh 

oktober 207 NVO v šolo in 

filmska 

predstava 

(delni) 

oktober 2018 

Čutila februar 2019 Muzej  marec 2018 Igre v parku junij 2018  Praznovanje 

novega leta 

december 

2018 

Zdravje – 

zdravniški 

pregled 

november 

2018 

Zdrava šola 

25-letnica 

februar 2019 Medrazredne 

igre 

junij 2018 LGL marec. april 

2019 

    Igre, tek na 60 

in 600 m 

april 2018 Proslava in 

zaključek 

šolskega leta, 

gledališke 

predstave 

(delni) 

september-

junij 

    Pohodništvo maj 2018   

 

4. RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravje oktober 2018 Računalniško 

opismenjevanje 

september 

2018 

Mala šola 

nogometa 

september 

2018 

Filmska/ 

gledališka 

predstava; 

pesniške 

delavnice 

februar 2019  

Električni krog februar 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

Ffbruar 2019 Pohod oktober 2018 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

V kraljestvu 

rastlin in živali 

junij 2019 Magnetizem februar 2019 Atletika april 2019 Muzej Hrastnik april 2019 

  Model cevja in 

korit 

marec 2019 Trim steza maj 2019   

    Pot rudarjenja 

(učna pot) 

junij 2019   

 

5. RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdrava šola 

25-letnica 

februar 2019 Kjer je dim, je 

tudi ogenj 

september 

2018 

Izlet v smeri 

Trbovlje – 

Čeče, TRIM 

steza, vaje 

moči 

oktober 2018 Praznovanje 

novega leta 

21.  12. 2018 

CŠOD Peca, 

Mežica 

6. 5. do 10. 5. 

2019 

Izdelava igrač 

– Muzej 

Hrastnik 

april 2019 Realizacija v 

CŠOD 

6. 5. do 10. 5. 

2019 

Kulturne 

ustanove v 

Trbovljah  

marec 2019 

CŠOD Peca, 

Mežica 

6. 5. do 10. 5. 

2019 

Jumicar junij 2019 Realizacija v 

CŠOD 

6. 5. do 10. 5. 

2019 

Ogled 

predstave v 

Cankarjevem 

domu 

24. 10. 2018 

  Power Point februar 2019 Plavanje – 

testiranje, letni 

bazen Trbovlje 

6. 5. do 10. 5. 

2019 

  

    Kolesarjenje 

(opravljanje 

spretnostnega 

in cestnega 

poligona) 

april 2019   

 

 

6. RAZRED 
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NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Arboretum – 

določevalni 

ključi in 

spoznavanje 

dreves 

5. 3. 2019 Speculum 

Artium 

13. 9. 2018 Izlet v smeri 

Trbovlje, Čeče, 

TRIM steza –

vaje moči 

september 2018 Filmska vzgoja 

(film Gajin svet 

in delavnice= 

4. 10. 2018 

Zdravniški 

pregled 

po dogovoru z 

ZD Trbovlje 

Izdelek iz 

recikliranega 

materiala 

24. 10. 2018 Orientacija oktober 2018 Glasbena 

predstava in 

delavnice 

november 2018, 

december 2018 

Kamnine, 

fosili 

maj 2019 Zdrava šola 25 

letnica 

februar 2019 Plavanje/ 

drsanje 

januar 2019 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

  Papir, krasitev 

šole 

november 2018 Atletika – 

četveroboj/tek 

na 60, 600 m, 

skok, met 

april 2019 

 

  

    Plavanje - letni 

bazen Trbovlje 

junij 2019   

 

7. RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Od cveta do 

medu – 

čebelarski 

dan 

september ali 

maj 

Zdrava šola 25-

letnica 

Februar 2019 Planinski izlet v 

smeri Trbovlje, 

Klek, Planina 

september 

2018 

Rastem s knjigo September 2018 

Zvok februar 2019 Matematična  

preiskava 

februar, marec 

2019 

Orientacija oktober 2018 Praznovanje 

novega leta  

21. 12. 2018 

Sistematika 

živali - ZOO 

maj Papir, krasitev 

šole 

november 2018 Plavanje/drsanje december 

2018 

Kulturni dan 

(baletna 

predstava 

Hrestač v 

Mariboru) 

19. 12. 2018 

  Tedenski CŠOD 11. 3.–17. 3. 2019 Atletika – 

četveroboj/tek na 

60, 600 m, skok, 

met 

april 2018   

    Plavanje - letni 

bazen Trbovlje 

junij 2019   

 

8. RAZRED 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravniški 

pregled 

po dogovoru z 

ZD 

Speculum 

Artium 

13. 9. 2018 Planinski izlet v 

smeri Trbovlje, 

Klek, Planina 

september 2018 Kulturni dan – 

Cankarjev dom 

Ljubljana 

(Sedem 

veličastnih – 

simfonični 

orkester) 

21. 3. 2019 

Zeliščarska 

kmetija in 

čokoladnica 

5. 10 2018 STPŠ 17. 4. 2018 Orientacija oktober 2018 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

Zdrava šola 

25-letnica 

2. 2. 2019 Poklicno 

usmerjanje 

marec 2019 Plavanje/drsanje januar 2019 Filmska vzgoja – 

snemanje in 

oblikovanje 

animacij 

Maj 2019 

  Papir, krasitev 

šole 

november 2018 Atletika – 

četveroboj/tek 

na 60, 600 m, 

skok, met 

april 2019   

    Plavanje – letni 

bazen Trbovlje 

junij 2019   

9. RAZRED 
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NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 
Pečemo 

belokranjsko 

pogačo  

april 2019 Obdelava 

podatkov 

april 2019 Planinski izlet v 

smeri Trbovlje, 

Klek, Planina 

september 

2018 

Po Prešernovih 

stopinjah 

15. 5. 2019 

Biotehnologija marec 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

2. 2. 2019 Orientacija oktober 2018 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

Fizikalni 

poskusi 

november 2018 Poklicno 

usmerjanje 

december 2018 Plavanje/drsanje januar 2019 Valeta junij 2019 

  Papir, krasitev 

šole 

november 2018 Atletika – 

četveroboj/tek na 

60, 600 m, skok, 

met 

april 2019   

    Plavanje - letni 

bazen Trbovlje 

junij 2019 

 

  

 

 

2. RAZRED NIS 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 
Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC - tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

vaje moči 

september 

2018 

Lutkovno 

gledališče v 

Ljubljani 

določen 

naknadno 

CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Izdelava 

novoletnih 

okraskov 

december 2018 CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

Travnik poleti junij 2018 Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

Plavanje –

testiranje 

januar 2019 Pikin festival določen 

naknadno 

    Atletika  april 2019 Gledališke 

predstave 

september–

junij 

    Plavanje  junij 2019   

 

4. RAZRED NIS 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 
Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC -tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

 vaje moči 

september 

2018 

Lutkovno 

gledališče v 

Ljubljani 

določen 

naknadno 

CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Izdelava 

novoletnih 

okraskov 

december 2018 CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

Travnik poleti Junij 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

Plavanje –

testiranje  

januar 2019 Gledališke 

predstave 

september–

junij  

  CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Atletika  april 2019   

    Plavanje  junij 2019   

 

5. RAZRED NIS 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 
Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC -tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

 vaje moči 

september 

2018 

Lutkovno 

gledališče v 

Ljubljani 

določen 

naknadno 

CŠOD 13. 5.–17. 5. 

2019 

Izdelava 

novoletnih 

okraskov 

december 2018 Orientacija oktober 2019 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

Travnik poleti Junij 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

Plavanje –

testiranje  

januar 2019 Gledališke 

predstave 

september–

junij  

  NVO gre v šolo 2. 10. 2018 Atletika  april 2019   

    Plavanje  junij 2019   

 

6. RAZRED NIS 
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NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC - tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

vaje moči 

september 

2018 

Gledališke 

predstave 

določen 

naknadno 

Od cveta do 

medu 

24. 9. 2018 Izdelava 

novoletnih 

okraskov 

december 2018 Orientacija oktober 2018 Filmska vzgoja 

DD 

3. 10. 2018 

Zvok februar 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

Plavanje –

testiranje  

januar 2019 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

  NVO gre v šolo 2. 10. 2018 Atletika  april 2019   

    Plavanje  junij 2019   

 

7. RAZRED NIS 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC - tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

vaje moči 

september 

2018 

Gledališke 

predstave 

določen 

naknadno 

Od cveta do 

medu 

24. 9. 2018 Izdelava 

novoletnih 

okraskov 

december 2018 Orientacija oktober 2018 Filmska vzgoja 

DD 

3. 10. 2018 

Zvok februar 2019 Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

Plavanje –

testiranje  

januar 2019 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

  NVO gre v šolo 2. 10. 2018 Atletika  april 2019   

    Plavanje  junij 2019   

 

9. RAZRED NIS 
 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI 

Zdravniški 

pregled 

določen 

naknadno 

VDC – tek 1. 10. 2018 Trim steza – 

vaje moči 

september 

2018 

Gledališke 

predstave 

september–

junij 

Belokranjska 

pogača 

15. 4. 2019 NVO gre v šolo 2. 10. 2018 Orientacija oktober 2018 Praznovanje 

novega leta 

21. 12. 2018 

  Novoletni 

okraski 

december 2018 Plavanje –

testiranje  

januar 2019 Valeta Junij 2019 

  Poklicno 

usmerjanje 

december 2018 Atletika  april 2019   

  Glina določen 

naknadno 

Plavanje  junij 2019   

  Vlečeno testo 4. 3. 2019     

  Računalniška 

animacija 

marec 2019     

  Zdrava šola 25-

letnica 

določen 

naknadno 

    

  Izdelek iz lesa določen 

naknadno 

    

  Kovine STPŠ 17. 4. 2019     

 

STRNJENI DNEVI DEJAVNOSTI 
 

V tem šolskem letu smo pridobili dva termina za izvedbo strnjenih dni dejavnosti ter več 

enodnevnih oblik dejavnosti: 

- strnjeni dnevi dejavnosti v CŠOD 

 11. 3.–15. 3. 2019, Smučarska šola v naravi in smučarski teki za ne smučarje, 7. 

r. OŠ, CŠOD Kranjska gora 

 6. 5.–10. 5. 2019, projektni teden: Disk golf – zdrav življenjski slog, 5. r. OŠ, 

CŠOD Peca, Mežica 

EKSKURZIJE 
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razred vsebina čas nosilec 

4. občinsko središče marec Ceferin, Kos 

5. Mežica z okolico april Lesar, Per 

6. Notranjski naravni park jesen Bračko 

7.  Severovzhodna Slovenija december Bračko 

8.  Logarska dolina in jama Pekel jesen Bračko 

9. Postojnska jama in Predjamski grad november Bračko 

 

ŠOLA V NARAVI 
 

Od 13. do 17. 5. 2019 bo potekala šola plavanja za učence 3. razreda na Ravnah na Koroškem. 

Učenci bodo nadgrajevali znanje plavanja, ki so ga v obliki tečajev osvajali že v 1. in 2. razredu, 

bivali bodo v Mladinskem hotelu Punkl. 

 

TEČAJI 
 

Tečaj plavanja za učence 1. razreda in učence 2. razreda bo izveden v dogovoru s Plavalnim 

klubom, saj bo v delo vključen plavalni trener kluba. Tečaj plavanja bo predvidoma izveden v času 

od  12. do 16. 11. 2018 (1. razred) ter od 19. do 23. 11. 2018 (2. razred) na zaprtem bazenu v Hrastniku. 

Tečaj kolesarjenja za učence 5. razreda se bo izvedel v aprilu in maju. Učiteljici petih razredov 

Melita Lesar in Katja Per bosta prevzeli teoretični del usposabljanja, učitelja Marjan Knaus in 

Gašper Povh pa bosta vodila praktični del. V teoretični del usposabljanja bomo vključili tudi 

policista, v praktični del pa bomo ponovno poskušali vključiti kolesarsko društvo ter delavce šole. 

V tečaj se bodo vključili tudi učenci NIS, če bodo za to nalogo pripravljeni. 

 

TEKMOVANJA 
 

V tem šolskem letu se bodo učenci pod vodstvom mentorjev lahko, glede na njihova močna 

področja, vključili v naslednja tekmovanja: bralna značka, EKO bralna značka, angleška bralna 

značka, nemška bralna značka, logična pošast, Matemčkovo tekmovanje, razvedrilna matematika, 

logika, Vegovo tekmovanje, Stefanovo tekmovanje, proteus, Dominikovo priznanje – astronomija, 

Kresnička – tekmovanje iz naravoslovja, Preglovo tekmovanje, tekmovanje iz sladkorne bolezni, 

ACM Bober, tekmovanje iz geografije, tekmovanje iz zgodovine, Prvaki znanja, Turizmu pomaga 

lastna glava, Raziskovalci znanja, Cankarjevo tekmovanje, tekmovanje iz angleščine 8. r. in 9. r., 

tekmovanje iz nemščine 9. r., Vesela šola, Cici Vesela šola, debatni turnirji, Računanje je igra NIS 

in eko kviz. 

 

Učenci bodo sodelovali tudi na različnih likovnih in literarnih natečajih glede na razpise. 

 

Udeležili se bomo tekmovanj na področju športa: odbojka, atletika, namizni tenis, nogomet in 

streljanje z zračno puško. 

 

Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta Interesni program športa in mladine, in sicer programa 

Zlati sonček (1., 2. in 3. razred) ter Krpan (4., 5., 6. razred). 

 

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
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Nadarjeni učenci so tisti, ki so pokazali visoke zmožnosti na intelektualnem, 

ustvarjalnem, učnem, umetniškem, vodstvenem in/ali na gibalnem področju in smo 

jih tudi identificirali.  

 

Naša naloga je, da z različnimi oblikami in metodami dela pri pouku omogočimo razvoj njihovih 

sposobnosti. Učenci bodo pri pouku reševali naloge na višji ravni, pri čemer bodo širili in 

poglabljali temeljno znanje, razvijali samostojnost in ustvarjalnost. Ponudili jim bomo tudi 

dodatne obogatitvene dejavnosti po pouku: dodatni pouk, priprav na tekmovanja, vključevanja v 

interesne dejavnosti ter nacionalne in mednarodne projekte, ki jih izvajamo na šoli, vključili pa se 

bodo lahko tudi v raziskovalno delo na temo Turizem in kultura. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 
 

Podaljšano bivanje je vzgojno-izobraževalni proces, ki ga šola organizira po 

pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Vanj se otroci 

vključujejo prostovoljno, in sicer s prijavo staršev v mesecu aprilu za naslednje 

šolsko leto. 

V podaljšanem bivanju se izvajajo dejavnosti po ustaljenem urniku: 

11.50–13.30 – sprostitvene dejavnosti, kosilo 

13.30–14.20 – samostojno učenje in pisanje domačih nalog 

14.20–16.00 – usmerjen prosti čas, sprostitvene  dejavnosti 

 

PONUJENE OBLIKE INTERESNIH DEJAVNOSTI – PO TRIADAH 
 

V 1. triadi bodo učenci lahko obiskovali naslednje interesne dejavnosti:  

 

 naziv mentor termin 

1 planinci Marija Ovnik                    

Vera Arh 

sobota ali popoldan 

med tednom 

2 glasbena ustvarjalnica (1. r.) Karmen Lindič ponedeljek, 5. šol. ura 

3 otroški pevski zbor (2.–3. r.) Karmen Lindič ponedeljek, 6. šol. ura 

4 pravljice z mavrice (1. r.) Karmen Lindič petek, 5. šol. ura 

5 športni krožek (2. r.) Marija Ovnik petek, 5. šol. ura 

6 plesni krožek Monika Vodišek četrtek, 0. šol. ura 

7 vesele urice (1. r.) Mojca Koprivc sreda, 5. šol. ura 

8 naravoslovni krožek (1. r.) Alja Volker po dogovoru 

9 raziskovalčki (2. r.) Ines Dolenc torek, 5. šol. ura 

10 RK- PP za najmlajše (2., 3. r.) Nina Grobljar Vidmar ponedeljek, 6. šol. ura 

11 joga za otroke (1.–3.r.) Nina Grobljar Vidmar sreda, 0. šol. ura 

12 košarka – deklice (1.–3.r.) ŠD Feliks ponedeljek, 13.30–14.15 

13 rokomet RK Rudar četrtek, 14.30–15.15 

Za učence 2. triade organiziramo: 

 naziv mentor termin 
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1 pevski zbor (4., 5., 6. r.) Terezija Bregar torek, četrtek, 0. šol. ura 

2 kaligrafija Ajda Pantner četrtek, 6. šol. ura 

3 sestavljanke (4., 5. r.) Katja Per po dogovoru 

4 matemček (4., 5. r.) Katja Per po dogovoru 

5 planinci (4., 5. in 6. r.) Melita Lesar                

Edi Ceferin 

ob sobotah 

6 kreativno pisanje (4. r.) Tatjana Kos po dogovoru 

7 vesela šola (4., 5. r.) Tatjana Kos po dogovoru 

8 Logika (6. r.) Terezija Bregar strnjeno od januarja 

9 zabavna matematika (6. r.) Natalija Juvan po dogovoru  

10 Debatni klub (6. r.) Urša Bajda sreda, 0. ura, petek po 

pouku 11 Mini UPI (Ustvarjalni, Podjetni, 

Inovativni) 

Mojca Arh po dogovoru 

12 eko kviz (6.. r) Zora Bezgovšek po dogovoru 

13 Tončka teater II(5., 6. r.) Nives Dornik po dogovoru 

14 rokomet (4., 5. r.) RK Rudar ponedeljek, 13.30–14.15 

15 košarka (4., 5. r. deklice) Športno društvo Felix četrtek, 14.30–15.15 

16 Kresnička (4., 5., 6. r.) Zora Bezgovšek po dogovoru 

17 Ustvarjalni krožek (4., 5., 6. r.) Teja Stepišnik Turk petek, 0. šol. ura 

18 Zumba (6. r.) Teja Stepišnik Turk četrtek 

 

Učenci 3. triade lahko obiskujejo naslednje krožke: 

 naziv mentor termin 

1 Tončka teater  Vera Arh po dogovoru 

2 naravoslovni krožek  Petra Vrtačnik 

Žveplan 

strnjeno  

3 kemijski krožek  Petra Vrtačnik 

Žveplan 

strnjeno  

4 obrtniški krožek Nataša Jelen po dogovoru 

5 fizikalni krožek Nataša Jelen po dogovoru 

6 zabavna matematika in logika 

(7.–9. r.) 

Urška Krajnc A urnik – po dogovoru 

B urnik – sreda 0. šol. ura 

7 finančna matematika Urška Krajnc po dogovoru 

8 programiranje z robotiko (7., 8. 

r) 

Natalija Juvan B urnik – sreda, 6. in 7. šol. 

ura 

9 debatni klub Urša Bajda sreda 0. šolska ura ali petek 

po pouku 

10 zumba Teja Turk četrtek, 6. šol. ura 

11 Zemlja Karl Bračko petek, 7. šol. ura 

12 instrumentalni krožek Terezija Bregar ponedeljek, 6. šol. ura 

13 ustvarjalni krožek  Daša Fajfar sreda, 8. šol. ura 

14 eko kviz (7., 8. r) Zora Bezgovšek po dogovoru 

15 Digital High Five Erika Gajser Bizjak A urnik – petek, šol. ura 

B urnik – 6. šol. ura 

16 Kresnička (7. r.) Zora Bezgovšek po dogovoru 

17 Eko bend Terezija Bregar po dogovoru 
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18 Reading Club (eTwinning) Erika Gajser Bizjak     

Urša Bajda 

A urnik – petek, 6. šol. ura 

B urnik – torek, 7. šol. ura 

 

Učenci oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom pa se lahko udeležijo naslednjih interesnih 

dejavnosti, lahko pa se priključijo interesnim dejavnostim redne OŠ: 

 naziv mentor termin 

1 pevski zbor Rosana Jošt sreda, 0. šol. ura 

2 plesni krožek Rosan Jošt A urnik – torek, 0. šol. ura                    

B urnik – ponedeljek, 0. šol. ura 

3 gledališki krožek »1,2,3-

ustvarjalnica« 

Nives Dornik po dogovoru 

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Na šoli je šolska knjižnica, v kateri si učenci lahko izposojajo poljubne knjige, knjige 

za domače branje in bralno značko. V knjižnici si lahko izposojajo knjige tudi 

strokovni delavci šole in starši učencev. 

 

Knjižnica je odprta vse dni od ponedeljka do petka, izposoja pa poteka od 11.50 do 14.00. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom 

šole. Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna služba si 

prizadeva, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na 

njihove potrebe primerno odzivali ter bi jim bili ob težavah v podporo in pomoč. Vsako novo 

šolsko leto je izziv za vse vpletene. Zato pričakujemo, da boste starši vzdrževali redne stike s šolo 

ter spremljali izobraževalno in osebnostno rast svojega otroka. 

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
 

Roditeljski sestanki so namenjeni predstavitvi dela celotnega oddelka ter 

študijskim temam, govorilne ure pa imajo predvsem namen spremljanja 

otrokovega napredka v šoli. Planirani roditeljski sestanki v letošnjem šolskem 

letu:  

 20. september 2018,  

 21. februar 2019, 

 18. april 2019. 

 

Popoldanske govorilne ure so skupne. To pomeni, da so od 17.00 do 18.30 na šoli vsi učitelji, s 

katerimi se lahko starši pogovorite o delu in napredku svojega otroka. Datumi skupnih govorilnih 

ur v šolskem letu 2018/2019 so: 

 18. 10. 2018, 

 22. 11. 2018, 



 

 

 OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ 

16 INFORMACIJE O ŠOLI 

 20. 12. 2018, 

 24. 1. 2019, 

 21. 3. 2019, 

 23. 5. 2019. 

 

Na pogovor k učitelju pa lahko pridete tudi v času individualnih govorilnih ur v dopoldanskem 

času. Prosimo, da se zaradi obremenjenosti učiteljev s poukom, držite urnika govorilnih ur. 

 

priimek in ime A urnik B urnik 

ARH Vera petek, 0. šol. ura petek, 0. šol. ura 

BEZGOVŠEK Zora četrtek, 4. šol. ura četrtek, 4. šol. ura 

BRAČKO Karl četrtek, 3. šol. ura  četrtek, 3. šol. ura 

BREGAR Terezija sreda, 2. šol. ura sreda, 2. šol. ura 

CEFERIN Edi torek, 3. šol. ura torek, 1. šol. ura 

DOBRAVC Kristina ponedeljek, 4. šol. 

ura 

ponedeljek, 4. šol. ura 

DOLENC Ines ponedeljek, 0. šol. 

ura 

ponedeljek, 0. šol. ura 

DORNIK Nives torek, 6. šol. ura torek, 6. šol. ura 

EBERLINC Marjana sreda, 2. šol. ura sreda, 2. šol. ura 

FAJFAR Daša petek, 3. šol. ura petek, 3. šol. ura 

GROBLJAR VIDMAR Nina sreda, 1. šol. ura sreda, 1. šol. ura 

GAJSER BIZJAK Erika torek, 4. šol. ura torek, 4. šol. ura 

JELEN Nataša sreda, 2. šol. ura sreda, 2. šol. ura 

JOŠT Rosana sreda, 3. šol. ura sreda, 3. šol. ura 

JUVAN Natalija sreda, 3. šol. ura sreda, 3. šol. ura 

KARMUZEL Saša četrtek, 2. šol. ura četrtek, 2. šol. ura 

KNAUS Marjan torek, 2. šol. ura torek, 2. šol. ura 

KOPRIVC Mojca ponedeljek, 0. šolska 

ura 

ponedeljek, 0. šolska 

ura KOS Tatjana torek, 1. šol. ura sreda, 1. šol. ura 

KOVAČ-JERMAN Tanja  četrtek, 3. šol. ura četrtek, 3. šol. ura 

KRAJNC Urška ponedeljek, 0. šol. 

ura 

ponedeljek, 0. šol. ura 

LESAR Melita petek, 2. šol. ura petek, 2. šol. ura 

LINDIČ Karmen ponedeljek, 0. šolska 

ura 

ponedeljek, 0. šolska 

ura MLAKAR Minja petek, 4. šol. ura petek, 4. šol. ura 

NARAT Ivan sreda, 4. šol. ura sreda, 4. šol. ura 

NOVAK Sarina ponedeljek, 3. šol. 

ura 

ponedeljek, 3. šol. ura 

OVNIK Marija ponedeljek, 0. šol. 

ura 

ponedeljek, 0. šol. ura 

PANTNER Ajda ponedeljek, 0. šol. 

ura 

ponedeljek, 0. šol. ura 

PER Katja ponedeljek, 4. šol. 

ura 

ponedeljek, 4. šol. ura 

PIŠEK Nataša petek, 1. šol. ura petek, 1. šol. ura 

POVH Gašper torek, 2. šol. ura torek, 2. šol. ura 

STEPIŠNIK TURK Teja ponedeljek, 1. šol. ura ponedeljek, 1. šol. ura 

STRMEC Leila četrtek, 5. šolska ura četrtek, 5. šolska ura 

VODIŠEK Monika ponedeljek, 1. šol. ura ponedeljek, 1. šol. ura 
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VRTAČNIK-Ž. Petra četrtek, 4. šol. ura četrtek, 4. šol. ura 

VOLKER Alja petek, 0. šolska ura petek, 0. šolska ura 

BEC Saša ponedeljek, 3. šolska 

ura 

ponedeljek, 3. šolska 

ura GOMBAČ Blanka po dogovoru po dogovoru 

KAFEL Marjetka sreda, 1. šolska ura sreda, 1. šolska ura 

ZALOKAR Martina ponedeljek, torek, po 

dogovoru 

ponedeljek, torek, po 

dogovoru  

V juniju govorilnih ur za starše ni, so izjemoma na povabilo učitelja. 

 

 

 

ŠOLSKA PREHRANA 
 

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli 

vsaj en obrok dnevno. 

 

Vsi učenci malicajo po 2. učni uri. Čas kosila je od 12.00 do 14.20. 

 

Cena obrokov:  

 malica: 0,80 €, 

 kosilo (1.–5. razred): 2,50 €, 

 kosilo (6.–9. razred): 2,79 €. 

 

Prehrano lahko odjavite po telefonu, št.: 03 56 25 120, do 11. ure za naslednji dan, saj moramo 

takrat najaviti obroke OŠ Trbovlje, ki je naša dobaviteljica prehrane.  

Za neodjavljene obroke morate starši plačati polno ceno obroka – subvencija malice se v primeru 

neodjave malice ne upošteva. 

 

PROJEKTI 
 

EKOŠOLA 
 

Šola je že dve desetletji vključena v projekt Ekošole, vstopamo v 21 leto. Dejavnosti 

tega projekta so organizirane v vsakoletno osvojitev ekozastave. Učencem je 

projekt Ekošole s skrbjo za čistejše in bolj zdravo okolje postal del vsakdana in se 

vsako leto bolj trudijo za ohranjanje ekozastave ter osvojitev naslova ekorazred 

šole. 

Tudi v letošnjem letu bomo učence vzpodbujali k ločenemu zbiranju odpadkov, tekmovali na 

ekokvizu, izdelovali izdelke iz odpadnih materialov ter jih okoljsko osveščali. Ob koncu šolskega 

leta bomo nagradili najboljše posameznike z ekoizletom, najboljše oddelčne skupnosti pa z 

denarnimi nagradami. 

 

 

 

ZDRAVA ŠOLA 
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V Slovensko mrežo zdravih šol smo vključeni že osmo šolsko leto. Zdrave šole 

delujejo celostno, kar pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene, poti 

vplivanja pa se iščejo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v 

učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih 

dejavnosti na šoli, dobra organizacija, pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, 

učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo; torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje 

življenje na šoli. Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri 

posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do 

šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Tako bomo v letošnjem letu nadaljevali s 

spodbujanjem zdravega življenjskega sloga oz. krepili zdravje učencev, učiteljev in staršev ter 

razvijali  dobre medsebojne in medgeneracijske odnose, ki pa so temelj uspeha posameznika.  

Rdeča nit letošnjega leta na nacionalnem nivoju še vedno Duševno zdravje in gibaje ni dorečena. 

Preko aktivnosti projekta pa bomo krepili zdrav način življenja, promovirali zdravje, dobro počutje  

in gibanje ter tako skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli. 

 

KULTURNA ŠOLA 

Naziv Kulturna šola smo imamo podeljen do leta 2020. Kulturna šola je 

projekt,  primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v 

osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in 

pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v 

sklopu obšolskih dejavnosti. Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih 

na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za 

izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da šola postane 

del žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, 

vseživljenjskega učenja in povezovanja. 

Z namenom vzgojiti kulturnega in ozaveščenega gledalca kot kultura šola že nekaj let 

pripravljamo abonmajske predstave za naše učence. Tudi v tem šolskem letu bomo pripravili 4 

predstave različnih žanrov za vsako triado.  

 

BUILDING BRIDGES 

V šolskem letu 2014/15 smo se vključili v mrežo šol ANGLIA NETWORK EUROPE. To je mreža 

osnovnih, srednjih šol in univerz, ki spodbujajo učenje angleščine. Uporabniki lahko izbirajo med 

različnimi aktivnostmi kot so: sodelovanje v digitalnem projektu Building Bridges (prej Digital High 

Five), opravljanje certificiranih izpitov ANGLIA EXAMINATIONS, obiskovanje poletne šole, 

izobraževanje učiteljev itd.  

V letošnjem šolskem letu  bomo nadaljevali s projektom Building Bridges (prej Digital High Five). 

V projekt je vključenih 17 držav, temelji pa na mreženju šol. Namenjen je učencem, ki želijo  

nadgraditi znanje angleščine in se za jezik posebej zanimajo. Vanj bomo vključevali tudi učence, 

ki so bili odkriti kot nadarjeni na tem področju.  

V kolikor se bo pokazal interes s strani učencev, da bi opravljali mednarodne certifikate ANGLIA 

EXAMINATIONS, jih bomo organizirali na šoli.  

 

 

 

 

 

SIMBIOZ@ ŠOLA 
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Projekt Simbioz@ šola se bo v tem šolskem letu ponovno izvajal. Temelji na medgeneracijskem 

sodelovanju med mladimi in starejšimi. V okviru projekta bomo izvedli šolske ure 

medgeneracijskega gibanja v  1. triadi in 10 šolskih ur računalniškega opismenjevanja za starejše.   

 

NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Naša mala knjižnica (NMK) je zabaven in poučen mednarodni projekt, ki spodbuja 

branje in razvoj bralne pismenosti. Z mednarodnim izborom avtorjev knjig otroci 

spoznavajo tuje kulture in književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter 

v njem aktivno sodelujejo pri pripravi nalog za Ustvarjalnike, ki jih med letom 

izpolnjujejo učenci. NMK lahko močno popestri ure KIZ v šolski knjižnici, saj je projekt zasnovan 

tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost. Z učenci 3. in 4. razreda bo tudi letos projekt 

usmerjen v njihovo samostojno delo in usvajanje digitalnih kompetenc – branje je nujno, pa hkrati 

zgolj posredno, kar bo ponovno najgloblji namen. 

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA 

Že šesto leto smo se vključili v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna 

šola. Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Ekošola in Zdrava šola), 

saj poudarja odgovoren odnos  do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel 

pa bo k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal 

zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. 

Sodelovali bomo v naslednjih dejavnostih znotraj tega projekta: eko beri, Food revolution, od zrna 

do kruha in zelena nit ali luknja, da te kap. 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V petek, 16. novembra 2018, bomo na šoli izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk preko 

dejavnosti z vsebino, s pomočjo katerih bodo učenci spoznali pomen zdravega načina 

prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano ter skrbi za okolje. Učenci 1. triade bodo 

imeli v dnevu, ko bo izveden tradicionalni slovenski zajtrk, naravoslovni dan na temo o zdravi 

prehrani in z njo povezanem zdravem življenju. 

 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

V projekt, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije, smo vključeni že vrsto let. Tema 

letošnjega leta je »Spominek iz domačega kraja«  in v okviru te teme bodo učenci naredili 

raziskovalno nalogo, s katero bodo konkurirali vrstnikom na Turistični tržnici.   

 

SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (SIMS) 

S strani OŠ Koper in ISA instituta Ljubljana smo bili povabljeni k projektu SIMS 

in povabilo smo sprejeli. Vključili smo se v mrežo 15 konzorcijskih šol v projektu 

SIMS, ki bo trajal od 1. 9. 2016 do 31.8. 2021. Za ta čas smo na projektu  zaposlili 

strokovno delavko – multiplikatorko Andrejo Slapšak. Na območju Zasavske regije, ki jo kot 

konzorcijska šola pokrivamo, smo ustanovili mrežo zavodov: Vrtec Trbovlje, OŠ Trbovlje, OŠ 

narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in Srednja šola Zagorje. Strokovna 

delavka bo na vseh omenjenih šolah, tudi na naši, izvajala neposredne vzgojno-izobraževalne 

aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo ali pa so že vključeni v slovenski VI sistem ter 

usposabljala zaposlene za delo z otroki priseljenci. V tem šolskem letu bo multiplikatorka 

zaposlena na projektu, izvajala model za poučevanje otrok priseljencev v naš VIZ sistem.   
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READING CLUB V SPLETNEM OKOLJU eTWINNIG 

V mednarodnem projektu Erazmus+ je ena izmed možnosti povezovanja znotraj 

različnih okolij Evropske unije spletno okolje eTwinning. Učiteljica angleščine in 

knjižničarka sta že v preteklem letu pripravile in izvedle projekt Reading Club, in 

sicer v okviru angleškega bralnega krožka Borderless Reading. Zamišljen je tako, 

da učenci iz različnih okolij EU berejo enake angleške knjige/romane, po  prebranem romanu pa 

izvedejo različne aktivnosti, s katerim se predstavilo partnerski šoli iz tujine  Pri tem jih usmerjamo 

v varno rabo IKT ter širimo njihovo bralno in digitalno pismenost. Komunikacijski jezik znotraj 

projekta je angleščina, kar pomeni, da učenci poleg omenjenih ciljev krepijo tudi zmožnost 

sporazumevanja v tujem jeziku.  

 

IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

V okviru Meseca šolskih knjižnic bomo tudi letos v sodelovali v mednarodnem projektu Izmenjava 

knjižnih kazalk, in sicer skupaj z nacionalno koordinacijo sodelovanja slovenskih šolskih knjižnic v 

Mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, t.j. v oktobru 2018. 

 

KO SPOZNAVAM DRUGE, SPOZNAVAM SEBE 

Letos nadaljujemo z druženjem z Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin. Namen 

projekta je spoznavanje raznolikosti naše domovine, širjenje zavesti o pripadnosti 

domačem okolju in pozitivnih vrednot pri druženju z vrstniki. Učenci (predvidoma 

osmošolci), ki bodo vključeni v projekt obiščejo svoje vrstnike, ki jih gostijo na domu, naslednjič 

pa vloge zamenjajo. Izmenjavi bosta potekali v oktobru 2018 in maju 2019. 

 

TRI DIMENZIJE PRI POUČEVANJU FIZIKE  

Nadaljevali bom s projektom, ki smo ga zastavili v preteklem šolskem letu, in sicer v okviru 

projekta Erazmus+ učiteljica raziskuje načine učenja pri fiziki in lastno prakso. Vključeni učitelji se 

sestajajo enkrat mesečno, kjer predstavljajo primere dobre prakse in diskutirajo o težavah pri 

poučevanju fizike. Projekt  se bo zaključil v šolskem letu 2019/20.  

 

VERIŽNI EKSPERIMENT 

V letošnjem letu smo se prvič prijavili v projekt Pedagoške fakultete Ljubljana Verižni eksperiment. 

To je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo tako, da prejšnja sproži naslednjo. Predstavitev 

projekta bo v maju na PeF Ljubljana, v projekt se je vključilo 7 učencev. 

 

GG4U 

Povsem nov projekt, ki spodbuja učence 7., 8. in 9. razredov k branju. Potekal bo kot igra in 

povezoval spletne medije in knjig, zastavljen bo pa v tekmovalnem duhu. Tekmovale bodo 

skupine učencev, ki bodo brale 4 romane. Naslovi knjig so skrivnost, do katere bodo učenci prišli 

skozi reševanje ugank in nalog. Projekt organizirata založbi Malinc in Sodobnost. 
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IN KAJ BOMO ŠE POČELI LETOS? 
 

 Sodelovali v otroškem parlamentu na temo Šolstvo in šolski sistem, 

 izmenjali knjižne kazalke ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic,  

 projektno delo učencev: Jutranji krog, Branje, Bralni vlak, Razvoj domačega kraja, 

Ljubljana – glavno mesto Slovenije, O tebi, Zdrava prehrana, Zdrav način življenja, 

Obrti, Pustni običaji, 

 organizirali proslave ob državnih praznikih, 

 odprli vrata nevladnim organizacijam,  

 ob občinskem prazniku izpeljali tradicionalno prireditev Pozdrav našemu mestu in na 

ogled razstavili likovne izdelke naših učencev, 

 izvedli eko razstavo in eko prireditev,  

 organizirali abonma za vse učence,  

 odprli vrata šole za bodoče prvošolce,  

 se udeležili pevskih in gledaliških revij, 

 izvedli poklicno usmerjanje za učence 8. in 9. razredov, 

 se sproščali v multisenzorni sobi,  

 sodelovali s prostovoljko iz Turčije,  

 organizirali 4. zasavski pesniški natečaj, 

 izvajali prometno in zdravstveno vzgojo v sodelovanju s področnimi institucijami, 

 predvsem pa skrbeli za optimalen razvoj vseh naših učencev in za dobre medsebojne 

odnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ 

22 INFORMACIJE O ŠOLI 

 

 

 

Naša šola 
 

Osnovna šola Tončke Čeč 

je najboljša možna reč. 

Na njej modrujemo in se učimo, 

kisle obraze učencev vedrimo. 

Ker naša šola EKO je, 

kar sveti od čistoče se. 

Mi pridni učenci zanjo skrbimo, 

vsak kotiček uredimo. 

Ta šola naj za vedno ostane, 

naj ne dobi niti ene same rane. 

 

Sebastian Plaznik, 

bivši učenec 

 OŠ Tončke Čeč   


