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Izhodišče za oblikovanje samoevalvacijskega poročila je zakonska zahteva, zapisana pri 
pristojnostih sveta šole in nalogah ravnatelja v 48. in 49. členu Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/2012-ZUJF). 

Namen samoevalvacije je prepoznavanje močnih in šibkih področij delovanja šole z 
namenom izboljševanja. Ravnatelj ugotavlja kakovost s samoevalvacijo in pripravi letno 
poročilo o samoevalvaciji šole. V skladu z 48. členom ZOFVI samoevalvacijsko poročilo 
obravnava in sprejme svet šole. 
Pri pripravi samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2015/2016 so sodelovali vsi aktivi na 
šoli. Predlog poročila za učni cilj je pripravil tim za samoevalvacijo, za vzgojni cilj pa tim za 
vzgojni načrt. 
Področje kakovosti je pomembno področje delovanja, ki prispeva k uresničevanju temeljnega 
poslanstva šole: vzgoja, učenje in poučevanje oziroma dosežki učencev. 
Na osnovi spremljanja različnih kazalnikov, analiz rezultatov NPZ, mednarodnih raziskav 
smo se na šoli vprašali, kaj lahko kot šola, aktiv, posameznik naredimo za izboljšanje 
kakovosti izbranega področja.  

1 PREDSTAVITEV ŠOLE 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica vključuje centralno šolo v Sevnici (586 učencev) in dve 
podružnici Loko pri Zidanem Mostu (30 učencev) in Studenec (27 učencev), skupaj 647 
učencev.   
Obe podružnici sta od matične šole oddaljeni 12 km v eno stran. Učenci so razvrščeni v 28 
oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirane oddelke na obeh podružnicah.  
 
Na šoli so trije oddelki jutranjega varstva ter 10 skupin podaljšanega bivanja. Po en oddelek 
PB je na obeh podružnicah. Učenci so iz mestnega in vaškega okolja.  
Na matični šoli so poleg učilnic, namenjenih za razredni in predmetni pouk, knjižnica, 
računalniška učilnica, telovadnici, športna dvorana, kuhinja, jedilnica in zobozdravstvena 
ordinacija. Šola zunaj razpolaga s tremi asfaltiranimi igrišči, travnatimi površinami in 
naravoslovno učilnico na prostem.  
Za učence imamo organizirano jutranje varstvo in oddelke podaljšanega bivanja. Na šoli 
pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, ponujamo tudi kosila in popoldansko malico. Vsi 
učenci imajo možnost obiskovati različne in pestre interesne dejavnosti. V soglasju s starši 
izvedemo letno in zimsko šolo v naravi in organiziramo dneve dejavnosti preko CŠOD. 
Učencem nudimo aktivne dneve dejavnosti, možnost vključitve v različne projekte in 
dobrodelne prireditve. Organizirano imamo medsebojno učno pomoč in tutorske pare. Učenci 
sodelujejo na različnih tekmovanjih tako iz področja znanj kot iz športa. Na ta način 
omogočamo optimalen razvoj njihovih spretnosti in veščin ter možnost za pridobivanje 
kakovostnega znanja in s tem osebnostnega razvoja. Smo ena redkih šol, kjer imajo učenci 
možnost učenja treh tujih jezikov (angleščina, nemščina, ruščina). Smo Zdrava šola, Eko 
šola. Strokovni delavci s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem pridobivajo potrebna 
strokovna in pedagoška znanja, s čimer izboljšujemo profesionalno usposobljenost 
zaposlenih. Preko Zavoda RS za šolstvo se strokovni delavci udeležujejo študijskih skupin, 
kjer poglabljajo in razširjajo svoje strokovno in pedagoško znanje. Na šoli izvajamo različne 
tematske konference, delavnice in šolo za starše. Delavci se izobražujejo na svojem 
strokovnem področju, varstvu pri delu, Haccap. Vsi delavci imajo skladno s pogodbo 
možnost obiskovanja seminarjev.  
 
Preko ZRSŠ smo vključeni v: 
- mednarodni projekt Elektronski listovnik učenca in učitelja, EU Classroom 

ePortfolios-UEfolio in ATS 
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- razvojni projekt Opolnomočenje učencev z izboljševanjem bralne pismenosti in 
dostopa do znanja. Osnovni namen je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih 
možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni proces znotraj 
formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem integrirati učinkovite strategije za 
doseganje višjih ravni bralne pismenosti; 

- v inovativni projekt Zavoda RS za šolstvo z naslovom Didaktika ocenjevanja - 
formativno spremljanje. Osnovni namen bo seznanitev z načeli formativnega 
spremljanja, s procesom povratnega informiranja in oblikovanja svoje forme spremljanja 
oz. sodelovanja s socialno učno skupino. 

Šolska knjižnica razpolaga z bogato strokovno literaturo in periodiko, knjižničarki posebno 
pozornost namenjata nakupu novih gradiv, o čemer obveščata zaposlene. 
Računalnikar sledi razvoju programske in strojne opreme in strokovne delavce izobražuje in 
obvešča o dogajanjih na tem področju. Hkrati jih spodbuja in jim nudi pomoč pri uporabi e-
gradiv. Za vse zaposlene se izvaja promocija zdravja na delovnem mestu.  

1.1 Vizija šole 

Poslanstvo in vizija vsebujeta temeljne vrednote, značilne za našo šolo, in sta podlaga LDN 
in vzgojnemu načrtu šole. Z izjavo o poslanstvu šola pojasnjuje svojo družbeno vlogo in 
namen. Vizija naše šole se glasi: 
Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med vsemi in za vse. Tako razvijamo 
temeljne vrednote ter kakovostno znanje kot popotnico za življenje. 

1.2 Poslanstvo šole 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je šola, kjer je v središču njenega delovanja učenec s 
svojimi sposobnostmi in interesi. Da bi dosegel kakovostno znanje in razvil svoje sposobnosti 
v čim večji meri, uporabljamo aktivne metode učenja in poučevanja, prilagojene 
posamezniku. Z izbranim načinom komuniciranja razvijamo spoštovanje, strpnost, 
odgovornost in zaupanje med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Spodbujamo zdrav način življenja ter trajnostni razvoj, ki pomembno vplivata na naše skupno 
dobro počutje. 

1.3 Vrednote šole 

- Spoštovanje, ki naj prepleta naše odnose na vseh nivojih življenja šole, v odkritem in 
odprtem dialogu z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. 

- Znanje, ki bo kakovostno in trajno. 

- Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči. 

- Ostale vrednote: doslednost, odgovornost, komunikacija, varnost, prostovoljstvo, zdravje. 

1.4 Cilji šole 

- Doseganje najvišjih možnih rezultatov na izobraževalnem in vzgojnem področju, 

- profesionalno povezovanje med strokovnimi delavci šole (vertikalno in horizontalno 
povezovanje od 1. do 9. razreda, medsebojne hospitacije, medpredmetno povezovanje), 

- strpna, spoštljiva komunikacija in ustvarjalna klima, 

- posodabljanje učnih oblik in metod dela, uvajanje aktivnih oblik učenja in poučevanja, 

- inovativnost in ustvarjalnost, 

- povezovanje v ožjem in širšem okolju. 
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1.5 PREDNOSTNE NALOGE 

Pri delu v šolskem letu 2015/16 so nas vodile naslednje prednostne naloge: 

- Nadaljevali smo z razvijanjem skupne prednostne naloge s strani učencev, staršev in 
zaposlenih in to je razvijanje občutka odgovornosti za delo in vedenje.  

- V vseh oddelkih na šoli smo nadaljevali delo in izvajali dogovorjene dejavnosti z 
namenom izboljševanja dveh zastavljenih ciljev na učnem in vzgojnem področju. 

Na konferencah učiteljskega zbora smo izvedli SPIN analizo in na podlagi rezultatov in 

dejstev sklenili, da bomo velik poudarek namenjali naslednjim prednostnim področjem. 

1.5.1 Izobraževalno-učno  področje 

- Prednost smo dajali znanju branja in pisanja, ki vodi do bralne oz. funkcionalne 
pismenosti, kar je osnova za vsa druga znanja. 

- Učence naučiti učiti se z različnimi učnimi strategijami. 

- Razvijali smo medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v VI procesu.  

- Razvijali smo odgovornost za redno opravljanje domačih nalog, redno pregledovali 
uspešnost le-teh, sprotno beležili opravljene domače naloge učencev v evidenco, ki 
nam jo nudi e-Asistent in sproti obveščali starše na pogovornih in govorilnih urah. 

- Od učencev smo pričakovali sprotno učenje, ki ga sproti preverjamo  s pregledom 
nalog, obnovitvijo snovi in čitljivostjo zapisov. 

- Spodbujali smo učenčeva močna področja in interese ter preko njih krepili tudi šibka 
področja. 

 

1.5.2 Vzgojno področje 

- Razvijali smo komunikacijske sposobnosti, ki so pogoj za uspešno reševanje 
konfliktov, problemov, kvalitetno razpravljanje in omogočajo strpen in spoštljiv odnos 
za medsebojno solidarnost in pomoč. 

- Razvijali smo občutek odgovornosti za delo in vedenje. 

- Pri učencih smo spodbujali medsebojno pomoč in solidarnost (pohvala, spodbuda, 
postavitev izzivov). 

- Razvijali zdrav način življenja z raznovrstno zdravo prehrano, gibanjem in trajnostnim 
načinom življenja.  

- Razvijali smo čustveno inteligenco pri učencih in krepitev socialnih veščin. 

- Sistematično smo učili učence strategij učenja in razvijali delovne ter učne navade. 

2 POTEK 

2.1 Predstavitev obravnavanega prednostnega področja 

V šol. l. 2010/11 smo se vključili v dvoletni program izobraževanja za samoevalvacijo v Šoli 
za ravnatelje, kar pomeni, da se je 4-članski tim za samoevalvacijo redno izobraževal in v 
skladu z usmeritvami izvajal delavnice s celotnim učiteljskim zborom. Tako smo od jan. do 
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avg. 2011 spoznali značilnosti in pomen samoevalvacije, izbrali po en učni in en vzgojni 
prioritetni cilj na ravni šole in izdelali načrt spremljave uvajanja izboljšav. 
Za izobraževalni/učni cilj smo izbrali bralno pismenost, saj nismo bili zadovoljni z nekajletnimi 
rezultati zunanjih raziskav (NPZ, PIRLS, TIMSS) in opažanji v vsakodnevnem delu, za 
vzgojni cilj pa razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov ter razvijanje ustreznih 
komunikacijskih sposobnosti, ki temelji na vrednoti spoštovanja, kar je ena izmed temeljnih 
vrednot naše šole in izstopa pri analizi vzgojnega načrta. Oba cilja sta zapisana v naši viziji 
in poslanstvu, ki smo ju zaposleni zapisali na osnovi večletnega spremljanja močnih in šibkih 
področij šole skupaj z učenci, s starši in ustanoviteljem.  
Na izobraževalnem področju smo želeli dvigniti bralno pismenost, kar bi bilo vidno v 
rezultatih zunanjih meritev (enaki testi, kriteriji, doseči objektivnost in primerljivost – NPZ, 
državna tekmovanja, državne in mednarodne meritve), in sicer bi želeli doseči in preseči 
povprečnost rezultatov. 
Na vzgojnem področju smo z izbiro spoštovanja oz. razvijanja medosebnih odnosov ter 
sprejemanja, želeli razviti spoštovanje na ravni učenci – učitelji in med učenci samimi. 
Odločili smo se za merjenje razredne klime z vprašalnikoma Merjenje razredne klime (V. 
Zabukovec, 1998, Center za psihodiagnostična sredstva): Moj razred (od 3. do 5. razreda) in 
Razredno okolje (od 6. do 9. razreda).  Z vprašalnikoma smo želeli ugotoviti trenutno počutje 
in odnose v posameznih oddelkih. Na podlagi stanja v posameznem oddelku, je vsak 
oddelek načrtoval ustrezne dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju medosebnih odnosov. 
V prvem in drugem razredu so učiteljice ugotavljale poznavanje učencev med seboj na 
podlagi štetja podatkov o lastnostih posameznega učenca, ki so jih povedali učenci. V 
šolskem letu 2013-2014 smo se poenotili na ravni  šole in si vsi izbrali dva skupna cilja: 
bralna pismenost (tvorbne naloge) in medsebojno pozdravljanje in naslavljanje. V 2014-15 
smo sprejeli enotna merila vrednotenja (pod 45 % neustrezno, 45-64 % manj ustrezno, 
65-75 % delno ustrezno, 76-89 % ustrezno in 90-100 % zelo ustrezno). 

2.2 Načrtovanje, izvedba in spremljanje doseganja zastavljenih ciljev 

Proces samoevalvacije je v preteklosti načrtoval tim pod vodstvom ŠR (časovne in vsebinske 
smernice), zadnje tri leta pa sami. Izvajali smo ga na ravni učiteljskega zbora, strokovnih 
aktivov in vsakega posameznika. Delo smo usmerjale in spremljale članice tima. 
 
PRIKAZ IZVEDBE 
 

Dejavnosti Izvajalci Čas 

Seznanitev UZ s projektom KVIZ in izpolnitev del. lista 
Odnos do samoevalvacije 

Tim jan 2011 

Izbor prioritetnih ciljev šole in določitev dejavnosti za 
doseganje izbranih ciljev  - delo s celotnim UZ v dveh 
skupinah 

Tim feb. ali mar. 
2011 

Tim izbral dva prioritetna cilja (združitev obeh skupin), 
pripravil akcijski načrt na ravni šole in vse predstavil UZ. 

Tim jun. 2011 

Po strokovnih aktivih so načrtovali dejavnosti za 
doseganje obeh ciljev in merila/kriterije. Na osnovi 
akcijskega načrta aktiva je izdelal akcijski načrt še vsak 
posameznik.   

Strokovni aktivi in 
vsak strokovni 
delavec 

sept. 2011 

Predstavitev ankete O odnosu do samoevalvacije, 
izvedene na prvi predstavitvi 
Ugotavljanje prednosti in slabosti samoevalvacije ter 
nabor ukrepov za odpravo slabosti 
Pregled spremljanja obeh ciljev za 1. polletje 

Tim 
UZ 
Tim 

jan. 2012 

Izobraž. tima za samoevalvacijsko poročilo in nadaljnje Tim mar. 2012 
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načrtovanje izboljšav 

Izvajanje, spremljanje dejavnosti in vrednotenje, 
poročanje s predlogi za nadaljnje delo 

Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

2. poll. 
jun. 2012 

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

september 
2013 

Prva meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

november, 
december 
2013 

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

skozi leto 

Druga meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

april, maj 
2013 

Zapis poročila in predlogi za delo naprej Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

junij 2013 

Seznanitev s poročilom in predlogi UZ avgust 2013 

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji  strokovni aktivi sept. 2013 

Prva meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

nov. in dec. 
2013 

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

med letom in 
po 1. meritvi 

Druga meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

april in maj 
2014 

Zapis poročila in predlogi za delo naprej strokovni aktivi junij 2014 

Seznanitev s poročilom in predlogi izboljšav UZ julij 2014 

Seznanitev s poročilom in predlogi UZ avgust 2014 

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji  strokovni aktivi sept. 2014 

Prva meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

nov. in dec. 
2014 

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

med letom in 
po 1. meritvi 

Druga meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

april in maj 
2015 

Zapis poročila in predlogi za delo naprej strokovni aktivi junij 2015 

Seznanitev s poročilom in predlogi izboljšav UZ avgust 2015 

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji  strokovni aktivi sept. 2015 

Prva meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

nov.  2015 

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

med letom in 
po 1. meritvi 

Druga meritev Vsak posameznik 
in strokovni aktivi 

april 2016 

Zapis poročila in predlogi za delo naprej strokovni aktivi junij 2016 

Seznanitev s poročilom in predlogi izboljšav UZ avgust 2016 

 
Načrt na ravni šole je zajemal enotni izobraževalni/učni cilj (bralna pismenost) in enotni 
vzgojni cilj (razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov), na ravni aktivov pa smo izbrali 
različne dejavnosti in enotna merila, s katerimi smo uresničevali oba cilja. 
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Vključevanje različnih deležnikov je potekalo ves čas, in sicer: 
- izbor obeh ciljev je bil narejen na osnovi analize močnih in šibkih področij šole s strani 

učencev, vseh zaposlenih, staršev – svet staršev in ustanovitelja, 

- seznanitev z obema ciljema je bila izvedena za vse deležnike, 

- učenci so bili izvajalci dejavnosti, sporočevalci o zadovoljstvu, in sicer v skladu s termini 
zastavljenih dejavnosti smo učence seznanjali o rezultatih, 

- starši so imeli različne vloge:  obveščeni so bili o dejavnostih, ki so jih posamezni oddelki 
izvajali , spodbujevalci dejavnosti, 

- ustanovitelj in lokalna skupnost: seznanjeni  s ciljema in dejavnostmi,  

- zaposleni: merili, dokumentirali, obveščali starše, drug drugega. 

3 REZULTATI 

3.1 Ovrednotenje doseganja zastavljenega učnega cilja 

Prvo prednostno področje, ki smo ga spremljali na ravni celotne šole, je bil učni cilj bralna 
pismenost – naloge tvorbnega tipa. Vsak aktiv je izvedel svojo dejavnost za merjenje 
rezultatov. Prva triada je pripovedovala/pisala zgodbo ob nizu sličic, druga triada si je izbrala 
pisanje tvorbne naloge po vzoru NPZ-ja. V šolskem letu 2015/16 smo poenotili  kriterije za 
celotno šolo. 
 

Neustrezno 
(nezadostno) 

delno ustrezno 
(zadostno) 

dobro zelo dobro odlično 

Pod 45 % 45% - 64 % 65 % - 75 % 76 % - 89 % 90 %- 100 % 

 

3.1.1 Strokovni aktiv: 1. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: pripovedovanje zgodbe ob nizu 
sličic 
Učenci so pripovedovali zgodbo ob nizu sličic z upoštevanimi kriteriji: zgodba ima začetek, 
nadaljevanje in zaključek, zgodba je smiselna, vsebinsko bogata; v zgodbi je zaznati 
ustvarjalnost in izvirnost; uporaba pogovornega/knjižnega jezika, razločno pripovedovanje in 
ustrezno oblikovanje povedi.  
 
1. meritev (3. 11. 2015) 
78 % učencev samostojno tvori zgodbo v ustreznih stavčnih strukturah in v knjižnem jeziku.  
Rezultat je zelo dober. Učiteljice predvidevajo, da že v vrtcu vzgojiteljice dajejo večji 
poudarek na upovedovanju. Učenci so pri pripovedovanju upoštevali začetek, nadaljevanje in 
zaključek zgodbe. Pripovedovali so vsebinsko bogato, smiselno, ustvarjalno. Upoštevali so 
načela pogovarjanja, govorili knjižno, razločno.  
 
Vmesne dejavnosti 
Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju. 

Ubeseditev slikovnih navodil, opozarjanje na pripovedovanje v oblikovno ustreznih povedih, 

opozarjanje na rabo knjižnega jezika, spodbujanje govorno šibkejših učencev k 

pripovedovanju, razlaga neznanih besed in uporaba le-teh v novih povedih, opozarjanje na 

odgovarjanje v celih povedih. Poudarek na začetku, nadaljevanju, zaključku zgodbe. 

Izvajanje dejavnosti za razvijanje izvirnosti in ustvarjalnosti učencev (nadaljevanje zgodbe, 

pravljica z napako, narobe pravljica…). Pripovedovanje zgodbic in pravljic ob slikah. 
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2. meritev (20. 4. 2016) 
86 % učencev samostojno tvori smiselno zgodbo v ustreznih stavčnih strukturah in v 
knjižnem jeziku. Rezultat je zelo dober, saj kaže na to, da ima večina učencev dobro razvite 
upovedovalne zmožnosti in nimajo težav z oblikovanjem  tvorbnega besedila. 
Napredovali so iz 78% na 86%. Pokazal se je napredek pri vseh segmentih 
pripovedovanja. Vmesne dejavnosti so pripomogle k izboljšanju rezultatov. Predvsem 
so učenci napredovali na področju ustvarjalnosti in izvirnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Strokovni aktiv: 2. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST:  pisanje zgodbe ob nizu sličic 
Učenci so po ogledu slik samostojno zapisali zaokroženo in smiselno zgodbo, ki je imela 
uvod, jedro in zaključek. Paziti so morali na pravilen zapis besed in povedi, prav tako so 
morali zapisati končno ločilo.  
 
1. Meritev (11. 11. 2015) 
 
 Odlično  

(90%– 
100%) 

Zelo dobro 
(76% - 
89%) 

Dobro 
(65% - 
75%) 

Zadostno 
(45% - 
64%) 

Nezadostno 
(pod 45%) 

povprečje 

2.a 10% 24% 24% 32% 10% 58% 

2.b 0% 22% 40% 13% 26% 51% 

2.c 0% 18% 45% 27% 9% 54% 

 
Rezultati kažejo trenutno stanje v sposobnosti  sestavljanja in pisanja zgodbe. Zelo malo 
učencev je izkazalo, da zmorejo samostojno sestaviti in zapisati zgodbo z upoštevanjem 
danih kriterijev.  
Skupaj so dosegli 55% pri prvi meritvi, kar je zadostno. Z rezultatom niso zadovoljni. 
Učenci so analizirali svoje zapise in predvideli  individualni načrt za izboljšave pisanja. 
Predlagajo še tovrstne in podobne naloge v tvorjenju besedil.  
Vmesne aktivnosti: učenci so skozi leto širili besedni zaklad in vadili v pisanju zgodb skozi 
različne dejavnosti: ustno, pisno obnavljanje zgodbic, pripovedovanje in opisovanje 
dogodkov, tvorili so pravljice z nadaljevanjem, pisali narobe pravljice. 
 

81% 79%

73%
78%

90%
87%

80%

86%

1. a 1. b 1. c skupaj

Pripovedovanje zgodbe ob nizu sličic

1. meritev 2. meritev
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2. meritev (22. 4. 2016) 
 

 Odlično  
(90%– 100%) 

Zelo dobro 
(76% - 
89%) 

Dobro 
(65% - 
75%) 

Zadostno 
(45% - 
64%) 

Nezadostno 
(pod 45%) 

povprečje 

2.a 32% 27% 36% 4% 0% 77% 

2.b 9% 52% 22% 9% 9% 69% 

2.c 32% 32% 23% 13% 0% 76% 

 
Učenci 3. razreda so skupaj dosegli 74%,kar je dobro. Napredovali so oz 55% na 74%. Vsak 
izmed učencev je napredoval tako na jezikovnem področju kot v tvorjenju zgodbe. Pri 
tvorjenju zgodbe v primerjavi s prvim merjenjem, so pri drugem merjenju izkazali večjo 
ustvarjalnost in uporabo širšega besednega zaklada. na pisnem področju so ob drugem 
merjenju izkazali trdnejše znanje pri uporabi pravopisnih znanj. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Strokovni aktiv: 3. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: pisanje zgodbe ob urejenem nizu sličic  
 
1. meritev (5. 11. 2015) 
Skupni rezultat 3. razreda je 52 %. Vsi učenci so bili zadovoljni z napisano zgodbico ob 
nizu sličic. nekritični so bili pri vrednotenju estetskega zapisa besed in povedi. Učiteljice so 
opazile, da so učenci v večini samo opisovali slikovno gradivo in niso izkazovali dodatne 
ustvarjalnosti. Povedi so bile vsebinsko skromnejše, kratke. Učiteljice so opazile skromno 
pravopisno raven (učenci ne uporabljajo velike začetnice, veliko je izpustov črk, menjave črk 
in nespretne vezave črk v besedi). 
 
Vmesne aktivnosti 
Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju: 

pisanje poprav pisnih izdelkov, naloge tvorbnega tipa pri vseh učnih predmetih, usmerjenje 

naloge – opis niza sličic, širjenje besedišča in usmerjeno iskanje pridevniških besed, vaje 

lepopisa, minutno pisanje zgodbic, upovedovanje poskusov, dejavnosti, dogodkov.  

 
2. meritev (22. 4. 2016) 
Skupni rezultat 3. razreda je 73 %. Učenci so dosegli zastavljene cilje. Vmesne meritve so 
usmerile učence v ustvarjalno usmerjeno pisanje in v zapis bogatejših in daljših povedi. Ob 
končni meritvi so učenci v celoti napredovali (v pravopisu, zaključevanju povedi, uporaba 
vejice pri daljših in sestavljenih povedi…) 
 

58%

51%
54% 55%

77%

69%

76% 74%

2. a 2. b 2. c skupaj

Pisanje zgodbe ob nizu sličic

1. meritev 2. meritev
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3.1.4 Strokovni aktiv: 4. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST – DIFERENCIRANE NALOGE 
TVORBNEGA TIPA PRI SLJ, pisno tvorjenje neumetnostnega besedila – Opis družine 
Novak 
 
1. meritev (12. 11. 2015) 
 

 Odlično  
(90%– 
100%) 

Zelo 
dobro 
(76% - 
89%) 

Dobro 
(65% - 
75%) 

Zadostno 
(45% - 
64%) 

Nezadostno 
(pod 45%) 

povprečje 

4.a 0% 39% 28% 16% 16% 58% 

4.b 11% 22% 33% 11% 22% 56% 

4.c 6% 17% 44% 22% 11% 44% 

 
Uspeh 4. razreda pri pisanju tvorbne naloge je 52, 5%. Z rezultatom 1. meritve učiteljice 
niso zadovoljne, saj so učenci tvorili skromne zapise, težave imajo pri pravopisnih zmožnosti.  
 
Vmesne aktivnosti:  

pri vseh predmetih poudarek na vodenem in samostojnem ustnem ter pisnem izražanju 

učencev – upovedovanje svojega opažanja, mnenja, predznanja, cilja, načrta, postopka dela, 

vrednotenja …, uporaba BUS 

Pri SLJ: pripovedovanje in pisanje obnov, domišljijskih zgodb in pravljic, opisovanje živali, 

oseb, poklicev…, vaje za širitev besedišča, pravopisne vaje… 

Pri MAT: tvorjenje besedilnih nalog 

Pri NIT, DRU: pisanje povzetkov uč. vsebin, sestavljanje vprašanj, odgovarjanje na 

vprašanja 

Pri ŠPO: obdelava podatkov in pisna analiza športnih rezultatov pri ŠVZ kartonu.  

 

2. meritev (21. 4. 2016) 

 

 Odlično  
(90%– 
100%) 

Zelo dobro 
(76% - 
89%) 

Dobro 
(65% - 
75%) 

Zadostno 
(45% - 
64%) 

Nezadostno 
(pod 45%) 

povprečje 

4.a 26% 32% 21% 16% 5% 72% 

4.b 22% 17% 39% 17% 5% 67% 

4.c 20% 33% 13% 20% 13% 65% 

 

52%

45%

59%

52%

75% 73% 71% 73%

3. a 3. b 3. c skupaj

Pisanje zgodbe ob nizu sličic

1. meritev 2. meritev
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Skupaj so 4. razredi dosegli 68%, napredovali so iz 53% na 68%, kar je dobro. 
Primerjava uspešnosti izkazuje viden napredek. Uspeh je za 15% višji. Večina učencev tvori 
bolj zaokroženo in smiselno povezano besedilo z vključitvijo bistvenih podatkov. Izboljšalo se 
je stanje uporabe slovnice ter pravopisa.  

3.1.5 Strokovni aktiv : 5. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: Pisanje tvorbne naloge po vzoru NPZ-ja 

1. Meritev (10. 11. 2015) 
Skupni dosežek 5. razreda je 64 %, kar je delno ustrezno, zadostno.  
Vsebinsko so učenci zapisali smiselno zaokroženo besedilo, vendar je bilo veliko pravopisnih 
napak. Neustrezno rabijo predlog s/z, veliko začetnico, pozabijo pripisati vejice v sestavljeni 
povedi. 
 
Vmesne aktivnosti:  
poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju: 
pisanje krajših tvorbnih nalog vsak mesec, veliko pisanja po nareku, pregled zapisov v 
zvezkih, poprava poprave, spodbuda učencev, samorefleksija različnih nalog, pregled 
kritičnega prijatelja, podajanje sprotnih informacij, pisanje doživljajskega spisa… 
 
2. meritev (12. 4. 2016) 
Skupni dosežek 5. razreda je 87 %, kar je zelo dobro. Izboljšali smo rezultat pisanja, tako 
pravopis kot vsebino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6 POŠ Studenec 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: opis slike (1., 2., 3. r), opis 
postopka (4. r), opis živali (5. r) 
 

58%
56%

44%

53%

72%

67%
65%

68%

4. a 4. b 4. c skupaj

Pisanje tvorbne naloge - neumetnostno besedilo pri SLJ

1. meritev 2. meritev

64% 63% 65% 64%

91%
87%

82%
87%

5. a 5. b 5. c skupaj

Pisanje tvorbne naloge - po vzoru NPZ-ja

1. meritev 2. meritev



 

 14 

1. meritev (12. 11. 2015) 
 
r./št. u. % vrednotenje 

1./7 62,85 dobro 

2./2 100,00 odlično 

3./4 80,00 zelo dobro 

4./5 76,00 zelo dobro 

5./8 70,00 dobro 

POŠ 77,77 zelo dobro 

 
Skupen dosežek POŠ Studenec je  je 78 %, kar je zelo dobro. Z rezultati so učiteljice le 
delno zadovoljne in z rednimi vajami so poskušale rezultate izboljšati. Od 4. do 5. razreda 
ugotavljajo, da je vsebinska ustreznost na višjem nivoju kot pravopisna.  
 
Vmesne dejavnosti:  
poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju: 
pripovedovanje ob slikah dvakrat tedensko, domače naloge – staršem pripovedovati 
pravljico… V drugi triadi so redno opisovali postopke ali poskuse, ki so jih izvajali pri pouku. 
enkrat mesečno so učenci reševali naloge, prilagojene po NPZ. 
 
2. meritev (5. 5. 2016) 

 
r./št. u. % vrednotenje 

1./7 77,85 zelo dobro 

2./3 100 odlično 

3./4 86,25 zelo dobro 

4./5 76,25 zelo dobro 

5./8 73,15 dobro 

POŠ 82,70 zelo dobro 

 
Skupen dosežek POŠ Studenec je  je 83%, kar je zelo dobro. Izboljšal se je rezultat za 5%, 
viden je napredek, a z rezultati učiteljice niso najbolj zadovoljne. Želele bi si večje število bolj 
uspešnih otrok in manjše število manj uspešnih otrok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 POŠ Loka 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: pisanje povzetka opravljene 
dejavnosti 
1. meritev (november, 2015) 
 

63%

100%

80%
76%

70%

78%78%

100%

86%

76,30%
73%

83%

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r skupaj

Opis slike, postopka, živali

1.meritev 2. meritev
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TABELA 1: razumevanje prebranega pri  1. meritvi 

 Določi temo 
prebranega. 

Poišče 
dani 
podatek v 
besedilu. 

Ustrezno 
razume 
prebrano 
besedilo in 
obkroži 
pravilno 
trditev. 

Razloži 
besedo iz 
prebranega 
besedila. 

Natančno in 
čitljivo 
prepiše 
določeno 
poved 
vezano na 
prebrano 
besedilo. 

1. razred 100% 100% 50% 50%  

2. razred 100% 100% 85% 57% 100% 

3. razred 70% 70% 50% 70% 90% 

4. razred 59% 76,5% 50% 50% 75% 

5. razred 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 

% POŠLoka 79,6% 82,6% 60,3% 58,7% 82,9% 

 
Skupen dosežek POŠ Loka ob 1. meritvi: 73%, kar je dobro. Z rezultati so učiteljice 
zadovoljne. Učenci določijo temo prebranega, poiščejo dani podatek v besedilu, ustrezno 
razumejo prebrano besedilo, razložijo besedo iz besedila.  
 
Vmesne aktivnosti 
Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju.  

2. meritev (april, 2016) 

TABELA 2: razumevanje prebranega pri 2. meritvi 

 Določi temo 
prebranega. 

Poišče 
dani 
podatek v 
besedilu. 

Ustrezno 
razume 
prebrano 
besedilo in 
obkroži 
pravilno 
trditev. 

Razloži 
besedo iz 
prebranega 
besedila. 

Natančno in 
čitljivo 
prepiše 
določeno 
poved 
vezano na 
prebrano 
besedilo. 

1. razred 100% 75% 75% 75% 100% 

2. razred 100% 100% 100% 90% 100% 

3. razred 100% 90% 80% 80% 100% 

4. razred 100% 75% 78,5% 62,5% 87.5% 

5. razred 100% 66,6% 100% 66,6% 66,6% 

% POŠ Loka 100% 81,32% 86,7% 74,82% 90,82% 

 

Skupen dosežek POŠ Loka ob 2. meritvi: 87%, kar je zelo dobro. Učenci so napredovali 
in dosegli boljše rezultate. Učiteljice ugotavljajo, da je rezultat odvisen od notranje motivacije 
učencev, njihovega domačega branja in odnosa do dela. 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV 1. do 5. razreda 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovitev 

V vseh razredih se je rezultat izboljšal.  

3.1.9 PRIMERJAVA ISTE GENERACIJE V OBDOBJU DVEH LET 

Ugotovitev: rezultati kažejo, da so v prvi triadi rezultati slabši pri isti generaciji otrok, 

predvsem je velika razlika v 1. lanskem razredu in 2. letošnjem razredu, kar gre pripisati 

različni dejavnosti. V 1. razredu so morali le pripovedovati zgodbo, v 2. razredu so morali 

učenci zapisati zgodbo in se je upoštevala pravopisna in pogovorna zmožnost. V 2. in 3. 

razredu je majhna razlika v rezultatih pri isti generaciji. V 4. razredu se je rezultat vidno 

izboljšal.   

75%

88%

70%

62%
67%

73%

85%

98%

90%

81% 80%
87%

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r skupaj

Pisanje povzetka opravljene dejavnosti

1. meritev 2. meritev

78%

55%
52% 53%

64%

73%

78%

65%

86%

74% 75%

68%

87% 87%
83%

80%

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r Loka Studenec Razredna stopnja

Prikaz uspešnosti po razredih ter skupno

1. meritev 2. meritev
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3.1.10 Strokovni aktiv: SLOVENŠČINA 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: zapis v največ 6 povedih o muziklu (1.) in zapis o 

podobnostih in razlikah med pesmijo in črtico (2.). 

Po navodilih so zapisali besedilo v določenem številu povedi. Kriteriji: vsebina, štev. povedi 

in pravopis. 2. meritev kaže minimalni napredek, in sicer so v 3 učnih skupinah napredovali 

tako glede vsebine kot pravopisa, v treh pa je poslabšanje glede vsebine in pravopisa. 

Razloga: 2. naloga je bila težja in v dveh skupinah so nalogo pisali pri nadomeščanju 

(neresnost). Triletno spremljanje kaže naslednje rezultate: 1. leto izboljšanje za 18 %, drugo 

leto za 10 % in tretje leto za 2 %.  

 

3.1.11 Strokovni aktiv: ŠPORT 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: test in z odgovori tvoriti tvorbno nalogo v 5-6 povedih. 

92%

76%
80% 79%

87%

97%

85%

76%
73%

79%

87% 87%
83%

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r Loka Studenec

Primerjava iste generacije učencev v obdobju dveh let

2014/2015 2015/2016
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1. meritev: namesto odgovorov v povedih še kar veliko naštevanja, 2. meritev izboljšanje. 

Veliko je še pravopisnih napak.  

3.1.12 Strokovni aktiv: GLASBENA UMETNOST 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: pisanje teksta o kulturi starega veka in srednjeveški kulturi. 

 

Ovrednoteno je bilo: smiselnost zapisa, količina podatkov, slovnična pravilnost, upoštevanje 

kronologije. Zadovoljstvo je delno, ker je napredek premajhen glede na vloženo delo.  . 

3.1.13 Strokovni aktiv: LIKOVNA UMETNOST 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: povzetek prebranega teksta o likovni teoriji. 
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Druga meritev kaže napredek iz delno ustreznega v dobro.  

3.1.14 Strokovni aktiv: MATEMATIKA 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: reševanje besedilne naloge –prva meritev brez 

dodatnih navodil, druga meritev z dodatnimi navodili. 

 

Kriteriji: uspešnost reševanja in preoblikovanje v matematični zapis. Zadovoljstvo je delno, 

ker je še vedno veliko učencev, ki niso upoštevali navodil. 

3.1.15 Strokovni aktiv: NARAVOSLOVJE 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: pisanje poročila.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljni s 1. meritvijo oz. učenci so usvojili pisanje poročila. Ob 2. meritvi so rezultati 

slabši, ker so morali poiskati in uporabiti podatke za razlago zahtevanih pojmov. 

3.1.16 Strokovni aktiv : TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: samostojen zapis o tehniškem dnevu (1.) in opis ene 

izmed delavnic na TD (2.). 



 

 20 

 

V 5 povedih so zapisali vrste delavnic, opisali postopek izdelave papirja in vtise (1. meritev). 

Opis ene izmed delavnic s poudarkom na pravilni rabi tehniških izrazov (2. meritev). 

Napredovali so v tvorjenju smiselnih povedi in čitljivosti zapisanega. Iz dobrega so 

napredovali v zelo dober rezultat. 

3.1.17 Strokovni aktiv : TUJI  JEZIK ANGLEŠČINA 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: pisni sestavek opis učilnice in predstavim se. 

 

Kriteriji: vsebina, besedišče in slovnična pravilnost. 1. meritev je pokazala, da učenci še 

veliko naštevajo namesto zapišejo v povedih, ne upoštevajo vseh iztočnic. 2. meritev je 

pokazala izboljšanje in posledično so zadovoljni z rezultati. 

3.1.18 Strokovni aktiv : DRUŽBOSLOVJE 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: samostojen zapis o predelani snovi. 
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Kriteriji: vsebina, pravopis in čitljivost. Z rezultati so zadovoljni, saj se je povečal % delno 

ustreznih in ustrezno tvorbnih nalog. Napredek je pri vsebini, tudi pri čitljivosti, ostajajo pa 

pravopisne napake glede velike začetnice in vejic. 

VMESNE AKTIVNOSTI : 

GUM:  
pregled zvezkov, naloge branja in pisanja, stalno opozarjanje na pravilen zapis 
LUM:  
poudarki na pisnem in ustnem izražanju 
MAT: 
reševanje besedilnih nalog 
NAR –BIO – KEM –GOS:  
navajanje na samostojno zapisovanje  pri vseh oblikah dela 
ŠPO:  
pisnih nalog niso izvajali, poudarili pa so pravilno poimenovanje in ustrezen opis pri vajah in 
podajanju teorije ob praksi  
TIT:  
stalno spremljanje in opozarjanje na pravilnost zapisa 
SLO:  
veliko tvorbnih nalog pri sporočanju, književnosti, DN in ves čas opozarjanje, delno tudi 
ocenjevanje pravopisnih in jezikovnih zakonitosti 
TJA:  
vaje za besedišče, opise, branje za dom. branje in BZ 
DRUŽBOSLOVJE:  
delo z besedilom, veliko pisnega izražanja 
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3.1.19 GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV PREDMETNE STOPNJE 

 

Napredek je opazen pri vseh aktivih.  Manjše odstopanje so izmerili v aktivu NAR … (2. 
meritev je za 2,3 % nižja kot prva), kjer so poudarili, da so se učenci naučili pisati poročilo, so 
pa pri 2. meritvi bili manj uspešni v iskanju in uporabi podatkov za razlago zahtevanih 
pojmov. Skupno vsem je: da smo  dosledni glede zahtev po čitljivosti in pravopisnih in 
jezikovnih zakonitostih. 

3.2 Ovrednotenje doseganja zastavljenega vzgojnega cilja  

3.2.1 Strokovni aktiv 1. razreda 

Razred in oddelek: 1. a, 1. b, 1. c, 1. in 2. razred POŠ Loka, 1. in 2. razred POŠ Studenec 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

Dejavnosti: Učenec izžreba sošolca in o njem pove čim več podatkov brez predhodne 

priprave. 

Čas meritev:  oktober, april 

Merilo: Število podatkov, ki jih je učenec povedal o naključno izbranem sošolcu. 

Rezultati: 
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Število podatkov o sošolcu se je pri 2. meritvi povečalo: 

- 1.a za 3,7  
- 1.b za 2,2 
- 1.c za 4,1 

- 1. in 2. razred POŠ Studenec za 2,6 

- 1. in 2. razred POŠ Loka za 6,3 

Vmesne dejavnosti:  

1. a:  

- učenci pripoveduje o svojih doživetjih med vikendom, 

- socialne igre, 

- vsak teden nov kritični prijatelj. 

 

1. b:  

- jutranji pozdravček in jutranji krog, 

- socialne igre, 

- rekreativni odmor, 

- sprotno reševanje razredne problematike, 

- klobčič povezanosti, 

- samoocena vedenja, 

- risanje piktogramov ob kršenju dogovorov. 

 

1. c:  

- socialne igre, 

- učenci pripovedujejo o svojih doživetjih med vikendom, 

- klepet s sošolcem,  

- debata v skupini, 

- pohvala sošolcu. 

1. in 2. razred POŠ Studenec: 

- igre medsebojnega spoznavanja, 
- sodelovalno učenje (sodelovalne karte, domine, igre v paru). 
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1. in 2. razred POŠ Loka: 
 

- skupinsko delo- izmenjava vlog,  

- pogovor in skupno oblikovanje ciljev, 

- razmišljanje o pozitivnih lastnostih sošolcev, 

- socialne igre, 

- pantomima. 
 

Refleksija: 

Učiteljice so ugotovile, da se je število podatkov o izbranem učencu pri 2. meritvi  v večini 

primerov povečalo. K temu so zagotovo pripomogle dejavnosti, ki so jih izvajale skozi celo 

šolsko leto in so bile namenjene medsebojnemu spoznavanju. Kljub temu opažajo, da so v 

vsakem oddelku posamezniki, ki še vedno ne poznajo vseh imen sošolcev. Razlog 

pripisujejo temu, da so nekateri učenci v tej starostni stopnji še vedno močno egocentrično 

naravnani in jih sošolci ne zanimajo (z izjemo nekaj prijateljev). 

Z izvajanjem vzgojne dejavnosti so bile zadovoljne, zdelo se jim je zanimivo poslušati 

učenčeve opise. Vesele so bile, da so učenci izpostavljali večinoma pozitivne lastnosti 

sošolcev. V prihodnje bi spremenili le okolje, v katerem bi izvajali meritvi (bolj sproščeno, 

umirjeno, spodbudno…).  

Tudi prihodnje šolsko leto bi izvajale enako vzgojno dejavnost. 

1. in 2. razred POŠ Studenec: 

Učiteljica meni, da bi določene cilje dosegla tudi brez Akcijskega načrta. Z učenci se 

vsakodnevno ukvarja, išče nove poti za izboljšanje počutja v razredu in na šoli. Učenci se 

razvijajo, rastejo in dozorevajo. Kar pa ne pomeni, da ni potrebna posebna pozornost na 

ravni šole. Življenje na podružnici je specifično in prav povezovanje, druženje (medosebni 

odnosi) je tisto, kar jo odlikuje. Saj tudi igre med dvema ognjema ne bi mogli igrati, če se ne 

bi poznali, družili vsak dan, vsako minuto. Petošolec ne bo nikoli z vso močjo ciljal prvošolca. 

Mu ne pade na pamet. O pomanjkanju pozitivih odnosov do strokovnih delavcev pa se na 

podružnični šoli ne more govoriti/pisati. Njihovo življenje je močno prepleteno in odvisno drug 

od drugega. 

Lepo bi bilo, če bi bila vzgojna dejavnost naše šole vodilo naše družbe. Medosebni odnosi 

prihajajo iz zadovoljstva vsakega posameznika. Če je učitelj zadovoljen s svojim delom, 

življenjem, je osnova za dobre medosebne odnose postavljena in od tu lahko gradimo dalje. 

Vzgojna dejavnost za naslednje leto: Podiranje tabujev in predsodkov o beguncih. 

1. in 2. razred POŠ Loka: 

Klima v razredu se je izboljšala. Učenci povedo več podatkov o svojem sošolcu in bolje 

upoštevajo lastnosti posameznikov. Vsi so bili bolj zadovoljni. 

Vsi so zelo napredovali, še zlasti, da sprejmejo svoje osebnostne lastnosti in se s tem 

izognejo marsikateri neprijetni situaciji. Pametno je delati na podobnih dejavnostih in 

nadaljevati z začrtanimi nalogami in cilji. 
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3.2.2 Strokovni aktiv 2. razreda 

Razred in oddelek: 2. a, 2. b, 2. c, 2. razred POŠ Loka, 2. razred POŠ Studenec 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

Dejavnosti: Učenec izžreba sošolca in o njem pove čim več podatkov brez predhodne 
priprave. 

Čas meritev: oktober, april/maj  

Merilo: Število podatkov, ki jih je učenec povedal o naključno izbranem sošolcu. 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število podatkov o sošolcu se je pri 2. meritvi povečalo: 

- 2.a za 2,4  
- 2.b za 0,5  
- 2.c za 5,8  

 
Vmesne dejavnosti:  

- igre medsebojnega spoznavanja (vsi),  

- sodelovalno delo v paru (vsi), 

- sodelovalno delo v skupini (vsi), 

- vsak teden nov kritični prijatelj (2.c), 

- pisanje sporočil v hišici za lepe misli (2.c). 

Merila za spremljanje in vrednotenje vmesnih dejavnosti: merjenje zadovoljstva učencev 

(anketa), 2.b tudi s pogovorom in izdelavo sociograma. 

Rezultati ankete v 2.c: meseca oktobra so učenci v povprečju dobro poznali le enega 

sošolca/sošolko, v januarju pa 6 sošolcev /sošolk. Učenci so bili zadovoljni s sprejetimi 

sporočili za lepe misli, saj so dobivali spodbudna sporočila, osebne pohvale za opravljeno 

delo, uspešnost pri pouku in osebne kvalitete. 

8,4

7,4

6,3

10,8

7,9

12,1

0

2

4

6

8

10

12

14

2.a 2.b 2.c

Število podatkov o naključno izbranem sošolcu

Oktober April



 

 26 

Refleksija: 

2. a:   

Opazen je napredek, ki pa je spremenljive narave. Dejavnosti je učiteljica uspešno izvajala v 

skladu z akcijskim načrtom. Opisovanje sošolca /sošolke je še za učence nedosledno, v 

precejšnji meri vezano na učiteljeve spodbude. Opaža, da je na tej starostni stopnji potrebno 

slediti cilju še toliko bolj dosledno. S to dejavnostjo bi nadaljevala tudi v naslednjem šolskem 

letu. 

2. b:  

Največ učencev je v mesecu aprilu zapisalo več lastnosti o naključno izbranem učencu, 

manjšina pa tudi manj. Učiteljica meni, da je bil v povprečju cilj dosežen. Z rezultatom je 

zadovoljna. Kaže na boljše poznavanje drug drugega, boljšo opismenjenost in širši pojmovni 

besedni zaklad.  

V naslednjem šolskem bo z učenci več delala na prepoznavanju in imenovanju različnih 

čustvenih stanj. Učenci jih namreč ne znajo izraziti in zato jih tudi ne zapišejo. Za 2. razred  

predlaga isto vzgojno dejavnost. 

2. c:  

Konkreten dosežek je medsebojna povezanost sošolcev in sošolk ne glede na spol. 

Učiteljico veseli, da se učenci ob ponedeljkih samoiniciativno presedejo k drugemu 

sošolcu/sošolki in spoznanje, da se povezujejo med seboj tudi med spoloma. Dečki ali 

deklice spontano sedejo k sošolcu/sošolki nasprotnega spola. Med seboj so se zelo povezali, 

kar priča tudi nenehna skrb in pomoč ob odsotnosti učencev.  

Z izvajanjem aktivnosti je bila zelo zadovoljna, sploh glede na to, kako so izkazovali 

nepovezanost med seboj na začetku leta. Meni, da je zaznala vzgojno problematiko v 

oddelku in temu primerno odreagirala in spodbujala ter navajala učence, da so prišli do 

spoznanj, da le lepa beseda najde lepo mesto in da le drug z drugim zmorejo več. Meni še, 

da moramo na medsebojnem povezovanju in spoštovanju nadaljevati, oziroma mora takšno 

navajanje učencev postati stalnica. 

Opomba: Rezultati in refleksija za POŠ Loka in Studenec sta razvidni pri strokovnem aktivu 

1. razreda. 

3.2.3 Strokovni aktiv 3. razreda 

Razred in oddelek: 3.a, 3.b, 3.c, 3. razred POŠ Loka, 3. razred POŠ Studenec 

Vzgojni cilj: Merjenje in izboljšanje razredne klime                      

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Merjenje razredne klime (V. Zabukovec, 1998, 

Center za psihodiagnostična sredstva) 
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Kategorija 
razredne klime  

Dimenzija razredne klime  Opis kategorije  

MEDOSEBNI 
ODNOSI  

- Zadovoljstvo 
- Povezanost  

Označuje prijetno, veselo vzdušje 
in prijateljske odnose v razredu.  

OSEBNOSTNI 
RAZVOJ  

- Tekmovalnost 
- Težavnost 
- Napetost  

Označuje primerjanje 
posameznikov med seboj, 
težavnost šolskega dela in 
konflikte v razredu.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi 

MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOŽ2 – želeni medosebni odnosi  ob 2. meritvi 
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Legenda: 

ORO1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORO2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

ORŽ1 –  stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORŽ2 - stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

 

3. a:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu), hkrati pa imajo učenci nekoliko nižja pričakovanja glede 

želenih odnosov v razredu. Napredek je razviden tudi na področju osebnostnega razvoja 

(manj tekmovalnosti in napetosti, manj konfliktov). Na tem področju so učenci tekom leta še 

povišali svoja pričakovanja glede tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo.  

3. b:  

Na področju medosebnih odnosov (povezanost in zadovoljstvo z odnosi v razredu) tekom 

leta, na osnovi meritev razredne klime, ni opaznih večjih sprememb. Tudi na nivoju 

pričakovanj učencev ne. Se je pa nekoliko znižala stopnja tekmovalnosti in napetosti v 

razredu.   

3. c:  

Zadnja meritev je pokazala, da je opazen napredek na področju medosebnih odnosov in da 

je med učenci več povezanosti in da so učenci izrazili zadovoljstvo z odnosi v razredu. 

Napredek je viden tudi na področju osebnostnega razvoja, saj je zaznati manj tekmovalnosti, 

napetosti in konfliktov. Na tem področju so učenci tekom leta še povišali svoja pričakovanja 

glede tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. 

3. razred POŠ Loka:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu), hkrati pa so učenci ohranili enako visoka pričakovanja 

glede želenega stanja v razredu in so želeno stanje tudi že dosegli (glede na njihovo oceno). 

Napredek je razviden tudi na področju osebnostnega razvoja (manj tekmovalnosti in 

napetosti, manj konfliktov). Na tem področju so učenci tekom leta še povišali svoja 

pričakovanja glede tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. 
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3. in 4. razred POŠ Studenec:  

Na področju medosebnih odnosov (povezanost in zadovoljstvo z odnosi v razredu) je stopnja 

zadovoljstva pri učencih ostala nespremenjena, v primerjavi z začetkom šolskega leta. 

Ravno tako ostajajo enaka tudi njihova pričakovanja glede želenega stanja. Manjši razkorak 

med dejanskim in želenim stanjem učencem daje možnosti za izboljšavo.  

Na področju tekmovalnosti, napetosti in konfliktov v razredu je zaznava stanja pri učencih 

ravno tako ostala nespremenjena. Njihova pričakovanja glede želenega stanja so tudi 

relativno enaka in precej oddaljena od dejanskega stanja. Učenci si želijo bistveno manj 

konfliktov in napetosti v razredu.  

Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati, da je bilo vključenih v analizo samo 5 oz.4 

učencev in da na tako majhnem vzorcu težko operirano s povprečji.  

Vmesne dejavnosti:  

3. a: 

- -Socialne igre (dodane še namizne družabne igre med odmori); skozi vse leto 

- -Skupinsko delo (razvijanje strpnosti, solidarnosti, odgovornosti do skupine); januar, maj 

- -Učenec v odmorih v mesecu decembru s prijateljem uri  staro igrico z vrvico – mačja 

zibka (spremenjeno v športno prenašanje zmage in poraza pri športnih igrah) 

 

3. b: 

- Razkrivanje prijateljskih vezi s pomočjo sociograma  

- -Izvajanje socialnih iger (skozi vse leto) 

- -Izvajanje stare igrice z vrvico – mačja zibka (menjava dvojic) (med odmori v mesecu 

decembru, juniju) 

- -Igra Skrivni prijatelj – vsak učenec bo izžrebal ime svojega skrivnega prijatelja in ga v 

naslednjih dneh presenečal z drobnimi pozornostmi (februar) 

- -Skupinsko delo (razvijanje strpnosti, solidarnosti, odgovornosti (januar, maj) 

 

3. c: 

- -Igrica Kdo smo mi (od oktobra do decembra)  

- -Usmerjeno skupinsko in sodelovalno učenje (od oktobra do junija) - Razredna 

lestvica Kdo je Kdo (13. 1. 2016)  

- -Priprava nastopa Ljudsko izročilo (22. 3. 2016)  

 

3. razred POŠ Loka: 

- Izvedba sociograma (8.12.2015) 

- Moja beležka pozitivnih misli (maj, junij)  

- Socialne igre (skozi celo šolsko leto) 

- Dramatizacija zgodbe (januar, februar, marec) 
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3., 4. in 5. razred POŠ Studenec: 

- Socialne igre, igre vlog, družabne igre (december – marec) 

- Drevo prijaznih besed (december – marec) 

- Raba prijaznih besede in poročanje – jutranji krog, RU 

 

Refleksija: 

 

3. a:  

Dosegli smo, da so postali učenci bolj sodelovalni pri skupinskem delu in da jim je bilo to 

všeč, vseeno pa so se člani skupin še vedno včasih pritoževali nad določenimi (vedno enimi 

in istimi) člani skupine, ki niso čutili odgovornosti do skupine in so med delom počeli druge 

stvari.  

Dosegli smo, da so učenci pri športnih igrah (zlasti Med dvema ognjema) začeli bolj športno 

prenašati tako zmago kot poraz (niso več valili krivde na druge, v jezi zapuščali igrišča, kričali 

na druge in jih zmerjali, iz kljubovanja »navijali« za nasprotnike in nasploh puščali slab 

priokus po zaključku igre. Spoznali so, da jeza največkrat ne prinese nič dobrega in da je 

samoobvladovanje zelo pomembno, a naporno – in da ga lahko razvijamo in treniramo, tako 

kot vse druge veščine. Sošolci so večkrat po koncu igre samoiniciativno z aplavzom nagradili 

učence, ki so imeli težave s samokontrolo, a so se uspeli obvladati. Tako so začutili, da so 

morda kljub izgubljeni igri ostali zmagovalci, saj so premagali samega sebe. 

S pomočjo socialnih iger (le te nisem izvajala toliko, kot bi si želela, saj učni načrt venomer 

preganja)smo razvijali medosebne odnose in ob namiznih družabnih igrah poskušali mirno 

preživljati odmore.  V začetku nam je to uspevalo, vendar je interes od namiznih iger prešel v 

bolj fizično aktivne igre (nekateri posamezniki so si izdelovali žogice iz papirja ter jih metali in 

brcali po razredu), kar je zopet povzročilo spore med učenci, ki so nato valili krivdo drug na 

drugega (kdo je začel), dekleta pa so očitale tem dečkom, da vedno znova kršijo razredna 

pravila. Velika večina je torej upoštevala pravila mirnega preživljanja odmorov ob družabnih 

igrah in druženju, pri posameznikih pa ta dejavnosti ni padla na plodna tla. Zaradi 

ponavljajočih kršitev so morali slednji posamezniki večkrat pripraviti mini govorni nastop o 

plakatu (Moj najljubši športnik, Moj najljubši šport, Razredna pravila).  

Če povzamem, razredna klima v našem razredu je večinoma ugodna in prijetna, velika 

večina učencev se v razredu dobro počuti. Se pa v razredu najdejo trije ali štirje 

posamezniki, ki s svojimi dejanji še večkrat skalijo dobro počutje (prepiri, tožarjenje, zbujanje 

pozornosti na neprimeren način, neprimerne opazke, neupoštevanje razrednih pravil, 

klepetanje). Mislim, da vzrok ni zlonamernost, ampak da enostavno še ne znajo/zmorejo 

drugače. Zato smo se ob vseh konfliktih, nelagodju in prizadetosti posameznikov vedno 

ustavili in temeljito pogovorili. Nikoli se nismo razšli, ne da bi prišli sporu ali težavi do dna in 

da se niso udeleženi iskreno opravičili drug drugemu ter premagali zamero. Že res, da se je 

že naslednji dan lahko odvila podobna zgodba, pa vendar smo se vsaki posvetili znova in 

temeljito, dokler ni bilo trenj čedalje manj. Tudi ob koncu leta ne morem reči, da je klima v 

razredu odlična, še vedno se zaiskri in skoraj vedno so prisotni isti akterji. Kar lahko rečem, 

je le to, da smo se vsi skupaj trudili in da napredek ni ostal neopažen. 

Moj komentar glede merjenja razredne klime z anketo: Ne glede na to, da je po rezultatih 2. 

meritve opazen napredek v našem oddelku in bi me to moralo navdajati z zadovoljstvom, 
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sem mnenja, da otroci te starosti še niso sposobni posploševati svojih odgovorov in zajeti 

neko daljše obdobje, temveč na njihove odgovore zelo vpliva trenutna situacija v oddelku. 

Npr., če je imel otrok z nekom konflikt v kratkem, bo njegova osebna situacija zagotovo 

vplivala tudi na občutje splošne razredne klime. In obratno – dan po prijetnem dnevu 

dejavnosti in brez domače naloge bodo odgovori učencev najbrž bolj pozitivni. Poleg tega so 

nekatera vprašanja v anketi zavajajoča, dvoumna in učencem te starosti slabo razumljiva, 

tako da se sprašujem, ali so dobljeni rezultati v celoti verodostojni. Mislim, da bi moral biti 

vprašalnik na razredni stopnji krajši in preprostejši.  

Kmalu sem opazila, da se učenci največ prepirajo pri športnih igrah in v času odmora, zato 

sem si dovolila spremeniti vzgojni dejavnosti iz prepletanja vrvice v paru s športnim 

prenašanjem porazov in zmag pri športnih igrah ter vodenim socialnim igram dodala še 

igranje družabnih namiznih iger v času odmora. Zdi se mi, da je zelo težko določiti vzgojno 

dejavnosti v prvih dveh mesecih šolskega leta, ker se pravo stanje in prave potrebe 

največkrat pokažejo nekoliko kasneje. Ravno zato nisem vztrajala pri izbranem in sem 

izbrani dejavnosti spremenila tako, da sta nam bolj koristili pri gradnji razredne klime. Očitno 

sem se odločila prav, saj je anketa ob koncu leta pokazala opazen napredek. 

Ohranila bi razvijanje razredne klime, saj se mi zdi zelo pomembna. Pomembno se mi zdi 

tudi razvijanje prostovoljstva. 

3. b: 

Menim, da smo z izvajanimi dejavnostmi dosegli, da so učenci med seboj bolj povezani in da 

bolje sodelujejo med seboj. K temu je pripomoglo predvsem skupinsko delo, pozitiven vpliv 

pa sta imeli tudi igri skrivni prijatelj in mačja zibka. Tudi socialne igre so doprinesle, vendar 

smo jih izvajali poredko in večinoma v obliki družabnih iger med odmori, saj nas v času 

pouka precej preganja čas.  

Učenci so postali bolj strpni drug do drugega, med odmori zaznavam manj nesoglasij. Če že 

pride do prepira,  ga razrešimo s pogovorom in je običajno tudi hitro pozabljen. Občasno pa 

posamezniki zaradi večkratnih ponavljajočih se kršitev napišejo sestavek, v katerem 

pojasnijo kako bi morali ravnati v dani situaciji ter se opravičijo sošolcem, ki so jih s svojim 

neprimernim ravnanjem prizadeli.  

Kljub veliki nagnjenosti posameznikov k tekmovalnosti, se je skupina naučila mirno in 

športno prenašati poraze, manj je zbadanja in obtoževanj.  

Na osnovi sociograma sem ugotavljala povezanost učencev med seboj in položaj 

posameznikov v skupini. Z oblikovanjem skupin pri skupinskem delu ter medsebojno 

pomočjo, sem poskušala izboljšati vključevanje učencev z nizkim sociometričnim statusom.  

Menim, da je načrtno izvajanje vzgojne dejavnosti pripomoglo k izboljšanju razredne klime, 

čeprav na osnovi rezultatov merjenja ni zaznati večjih sprememb na področju medosebnih 

odnosov. 

Vprašalnik, na osnovi katerega se je merila razredna klima, je bil precej zahteven (predvsem 

za učenca tujca in učence s šibkim besednim zakladom). Potrebno bi ga bilo poenostaviti – 

skrajšati in prilagoditi besedišče. Nekatera vprašanja so bila zavajajoča in dvoumna. 

Posredovanje navodil in izvedbo vprašalnika bi morala v vseh oddelkih izvajati ista oseba. 
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Dobra razredna klima je pogoj za uspešno delo v razredu, zato bi bilo smiselno nadaljevati z 

dejavnostmi, ki bi jo krepile. 

3. c: 

Začetno stanje ob merjenje razredne klime v oddelku je zelo zaskrbljujoče, saj je bila 

zaznana izrazita nestrpnost med otroki in nezdrava tekmovalnost. Z vodenimi dejavnostmi 

vzgojnega načrta oddelka smo z ritualnim jutranjim klicanjem učencev začeli spoznavati drug 

drugega preko vizualnih značilnosti do osebnostnim posebnosti. Z  internimi anketnimi 

vprašalniki sem spoznavala nevidne odnose med učenci in na osnovi zbranih informacij sem 

sistematično razvijala odnose z delom v tandemu in skupinah. Tako so se navajali na 

spoštovanje, medsebojno strpnost, upoštevanje drugačnih mnenj, vrednotili so dosežke drug 

drugega in se navajali na kulturno komuniciranje. Šibkost poslušanja smo okrepili s pripravo 

programa Ljudsko izročilo, kjer so bili primorani slediti skupini in se poslušati, da smo zmogli 

izpeljati program. Takrat se je tudi naredila razredna skupina z oblikovanim pozitivnim 

jedrom.  

Zadnja meritev je pokazala, da je opazen napredek na področju medosebnih odnosov in da 

je med učenci več povezanosti in da so učenci izrazili zadovoljstvo z odnosi v razredu. 

Napredek je viden tudi na področju osebnostnega razvoja, saj je zaznati manj tekmovalnosti, 

napetosti in konfliktov. Na tem področju so učenci tekom leta še povišali svoja pričakovanja 

glede tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. Vzgojna dejavnost in izpeljane 

aktivnosti so dosegle namen in učinek v smislu izboljšanja razredne klime v oddelku. 

Dosegla in presegla sem zastavljene vzgojne cilje v 3. c. 

Z izvajanjem vzgojne dejavnosti sem zadovoljna, saj sem v vsakodnevno delo vtkala 

elemente vzgojnih dejavnosti in sistematično razvijala medosebne spretnosti pri učencih. 

Stvari niso bile naključne, ampak premišljeno osmišljene in zato je moje osebno zadovoljstvo 

ob uspehu toliko večje. 

Vzgojna dejavnost mora biti vpeta v delo oddelka, saj učne priložnosti ponujajo korekcije tudi 

na vzgojnem področju. Pri oblikovanju oddelka mi je najbolj pomagal vprašalnik iz knjige 

Prijazni učenci, prijazni razredi, ki mi je pokazal mnenje otrok o medsebojnem dojemanju. 

Hkrati pa mi je formativno spremljanje ponujalo možnosti sodelovalnega dela in graditve 

medsebojnih odnosov, saj so z medsebojnimi povratnimi informacijami krepili tudi kritično 

mišljenje in sprejemanje drugih mnenj. 

Anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali otroci in interpretacija le-tega mi ni pomagala pri 

izvajanju dejavnosti, ampak so se samo potrdile kritične točke oddelka. Vprašalnik se mi je 

zdel težak za opredeljevanje in precej nejasen. Opravljene izvedene aktivnosti in dejavnosti 

so bile naravnane na oddelek in so bile zato učinkovite.  

Oblikovanje razredne klime se mi zdi ključ do šolske uspešnosti in bi bilo smiselno 

nadaljevati in nadgrajevati stvari v oddelkih. 

3. razred POŠ Loka (Marjeta Česnik, Nada Režun) : 

Dosegli smo želene medsebojne odnose- učenci so bolj povezani in zadovoljni z odnosi v 

razredu. Ohranili so enako visoka pričakovanja glede želenega stanja v razredu in so želeno 

stanje tudi že dosegli. Na področju osebnostnega razvoja je manj tekmovalnosti in napetosti 



 

 33 

ter manj konfliktov. Tekom leta so učenci še povišali svoja pričakovanja glede tega, kakšno 

situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. 

Z izvajanjem vzgojne dejavnosti in rezultati sem zelo zadovoljna. Učenci so resnično zelo 

povezani, zadovoljni in zelo motivirani za kakršno koli delo. To mi tudi večkrat sami povedo 

in kar pokažejo tudi njihovi zelo dobri rezultati.  

Nadaljevali bi z vzgojno dejavnostjo na področju medsebojnih odnosov v razredu. 

3., 4. in 5. razred POŠ Studenec: 

Glede na začetno stanje se  po rezultatih in analizi rezultatov končno stanje ni veliko 

izboljšalo. Sama nisem imela takšnega občutka, da bi bilo med njimi prevelika tekmovalnost 

– praviloma so se med seboj spodbujali, pomagali. Dosegli smo, da smo se o razredni klimi 

in odnosih v razredu pogovarjali.  

Izvedli smo kar nekaj dejavnosti na ravni skupnosti učencev POŠ Studenec in na ravni 

razreda. Zelo pomembno je, da so dejavnost redne, da se o tem govori, opozarja. Zaradi 

nekaterih zelo asocialnih naravnanih učencih so se nekatere naše dejavnosti razvodenele. 

Zanje bi morale prilagoditi dejavnosti in jo izvajati v individualno. 

Morda bi vključila še kakšno dejavnost, ki se bolj osebno dotika posameznikov, kjer je 

potrebno vložiti trud, da dobiš naklonjenost sošolca. 

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo izvajali dejavnosti za izboljšanje boljših medosebnih 

odnosov in razredne klime. 

3.2.4 Strokovni aktiv 4. razreda 

Razred in oddelek: 4. a, 4. b, 4 .c, 4. razred POŠ Loka, 4. razred POŠ Studenec 

Vzgojni cilj: Merjenje in izboljšanje razredne klime  

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Merjenje razredne klime (V. Zabukovec, 1998, 

Center za psihodiagnostična sredstva) 

Kategorija 

razredne klime  

Dimenzija razredne klime  Opis kategorije  

MEDOSEBNI 

ODNOSI  

- Zadovoljstvo 

- Povezanost  

Označuje prijetno, veselo vzdušje 

in prijateljske odnose v razredu.  

OSEBNOSTNI 

RAZVOJ  

- Tekmovalnost 

- Težavnost 

- Napetost  

Označuje primerjanje 

posameznikov med seboj, 

težavnost šolskega dela in 

konflikte v razredu.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 
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Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda  
MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 
MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi  
MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 
MOŽ2 – želeni medosebni odnosi  ob 2. meritvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

ORO1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORO2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

ORŽ1 –  stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORŽ2 - stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

 

4. a:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). Ob izboljševanje odnosov v razredu so učenci tudi povišali 

svoja pričakovanja glede želenega stanja v razredu. Napredek je razviden tudi na področju 

osebnostnega razvoja (bistveno manj tekmovalnosti in napetosti, manj konfliktov). Na tem 

področju so učenci tekom leta še povišali svoja pričakovanja glede tega, kakšno situacijo si 

želijo in temu cilju tudi sledijo. Želeno stanje, kakršnega so ocenili na začetku leta, so 

namreč, po njihovi oceni, že dosegli.  
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4. b:  

Na področju medosebnih odnosov (povezanost in zadovoljstvo z odnosi v razredu) tekom 

leta, na osnovi meritev razredne klime, ni opaznih večjih sprememb. Tudi na nivoju 

pričakovanj učencev ne. Se je pa nekoliko znižala stopnja tekmovalnosti in napetosti v 

razredu, kjer so se povišala tudi pričakovanja učencev. Je pa želeno stanje na področju 

napetosti in tekmovalnosti toliko višje od dejanskega, da končni cilj trenutno verjetno težko 

dojemajo kot dosegljiv.  

4. c:  

Opaženo je, da so se medosebni odnosi od prve meritve poslabšali. Učenci so bolj nestrpni 

drug do drugega, kljub mojem trudu, da jih povežem pravijo, da nikoli ne bodo prijatelji in da 

nekatere sošolce že štiri leta »trpijo« in da imajo dovolj. Znižala so se tudi njihova 

pričakovanja glede želenega stanja v razredu. Na področju tekmovalnosti, napetosti in 

konfliktov v razredu učenci tudi zaznavajo stanje slabše kot ob začetku šolskega leta. 

Njihova pričakovanja pa so ostala enaka in so precej oddaljena od dejanskega stanja.  

4. razred POŠ Loka:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). V pričakovanjih učencev ni večje razlike, so se pa 

načeloma že približali želenemu stanju. Napredek je razviden tudi na področju osebnostnega 

razvoja (bistveno manj tekmovalnosti in napetosti, manj konfliktov). Na tem področju so 

učenci tekom leta tudi še povišali svoja pričakovanja glede tega, kakšno situacijo si želijo in 

temu cilju tudi sledijo.  

3. in 4. razred POŠ Studenec: Zapisano pod strokovnim aktivom 3. razreda. 

Vmesne dejavnosti:  

4. a: 

- Razredna ura – analiza vprašalnikov  

- Socialne igre(od februarja do maja) 

- Izvajanje različnih oblik učenja med samim poukom in tudi na razrednih urah (od 

novembra do februarja). 

 

4. b: 

- Posredovanje povratne informacije o dobljenih rezultatih učencem  
- Igra Skrivni prijatelj 
- Anketa o zadovoljstvu igre 
- Sodelovalno učenje pri pouku (pri različnih predmetih)  
- Socialne igre (pri RU, ŠPO, GUM, DRU) 
 

4. c: 

- Skrivni prijatelj(1.4.2016 – 17.6.2016)  

- Socialne igre (3.3.2016 do 2.6.2016)  

- Individualni razgovori z učenci po pouku (1.3.2016 – 17.6.2016) 

- Razvijanje timskega sodelovanja s pomočjo ekipnih športov (marec – junij) 

- Tabela štampiljk (april – junij) 
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4. razred POŠ Loka: 

- Izpolnjevanje ankete. 

- RU: Pogovor in skupno oblikovanje ciljev 

- RU: Razmišljanje o pozitivnih lastnostih sošolcev 

- RU: Sociogram 

- RU, SLJ, NIT,GUM: Igra vlog  

- Sodelovanje in pomoč pri reševanju skupne naloge 

- Igra in zamenjava vlog 

3., 4. in 5. razred POŠ Studenec: 

- Socialne igre, igre vlog, družabne igre (december – marec) 

- Drevo prijaznih besed (december – marec) 

- Raba prijaznih besede in poročanje – jutranji krog, RU 

Refleksija: 

4. a: 

Začetno stanje v oddelku je bilo zelo slabo. Glede na dobljene rezultate druge meritve 

ugotavljam, da se je stanje popravilo. Učenci so spremenili odnose in so pripravljeni drug 

drugemu pomagati in se družiti. Število izločanja posameznikov se je zmanjšalo.  

V to vzgojno dejavnost smo v okviru različnih dejavnosti vlažili veliko truda. Predvsem so 

učenci uživali v igri Skrivni prijatelj. Prav tako je bilo zanje zanimivo sodelovalno učenje, saj 

so vsi v skupini nosili delček odgovornosti pri končni izvedbi. Preko vseh teh iger in različnih 

oblik so učenci pridobivali na medsebojnih odnosih. Dvigovali so prag strpnosti in 

spoštovanja drug do drugega. 

Že na začetku novega šolskega leta bi na osnovi analize oddelka iz preteklega leta postavili 

vsaj kratkoročne cilje. V celoletni  izvedbi, ki pa postavili tako kratkoročne kot dolgoročne 

cilje. S tem ne bi izpustili dva do tri mesece šolskega leta. 

Glede na to, da smo to dejavnost začeli, delali in opravljali meritve menim, da bi z njo 

nadaljevali še v prihodnjem šolskem letu. Predlagam pa tudi, da bodoči razredniki prejmejo 

rezultate od razrednikov, ki so vodili meritve v določenem razredu. Lažje si bo zastaviti in 

izvajati naloge, ki bodo še bolj učinkovite. 

4. b: 

Dosegli smo, da se je nekoliko znižala stopnja tekmovalnosti in napetosti v razredu.  

Na področju medosebnih odnosov - povezanosti in zadovoljstva z odnosi v razredu tekom 

leta, na osnovi meritev razredne klime, ni opaznih večjih sprememb, čeprav sama, kot 

razredničarka, zaznavam med učenci večjo stopnjo povezanosti med učenci, izboljšanje 

odnosov med določenimi učenci, med katerimi so na začetku šolskega leta prevladovali 

konflikti, sprejemanje učenk, ki sta bili sprva izolirani, v skupino. 

Zadovoljna sem s tem, kako pozitivno so učenci sprejeli izvajanje dogovorjenih dejavnosti in 

kako navdušeno ter zavzeto je večina učencev sodelovala v igrah. Nekoliko nezadovoljna 

sem s tem, da nam v okviru razrednih ur primanjkuje časa za intenzivnejše posvečanje 
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vzgojni dejavnosti, saj moramo v okviru razrednih ur, ki jih je po mojem mnenju na urniku že 

tako premalo, z oddelkom izpolniti mnogo drugih obveznih nalog. 

Z dejavnostmi za izboljšanje razredne klime bi pričela takoj na začetku šolskega leta. Končni 

cilj bi razdrobila na več konkretnih kratkoročnih ciljev, za katere bi poiskala ustrezne 

dejavnosti in po zaključku vsake preverjala uspešnost.  

Predlagam nadaljevanje iste vzgojne dejavnosti kot v letošnjem šolskem letu, saj sem 

prepričana, da nas na področju slednje čaka še veliko dela.  

4. c: 

Dosegla sem, da so učenci rahlo tolerantnejši do sošolcev, čeprav le za kratek čas in do 

prvega stresnega dogodka. Želela sem ji močneje povezati skupaj, da bi razred deloval kot 

celota in žal mi je, da tega nisem uspela. Učenci sami so trdno prepričani, da med sabo ne 

bodo nikoli prijatelji in se veselijo, da se bodo v višjih razredih razdelili med druge. Proti 

koncu šolskega leta sem uspela omiliti destruktivno tekmovalnost med njimi in posmeh, ko je 

nekomu kaj spodletelo. Veliko dela je še na področju tožarjenja-tega je vsakodnevno še 

veliko preveč.  

Največ navdušenja so učenci pokazali pri tabeli štampiljk in pri igri skrivni prijatelj. Pri 

socialnih igrah niso želeli sodelovati vsi in jih niso pritegnile.  

Drugače bi si zastavila cilje, predvsem več kratkoročnih. Na začetku leta bi dala manj 

poudarka snovi in več urejanju pravil in medosebnih odnosov.  

Predlog dejavnosti za novo šolsko leto: Obvladovanje jeze in prevzemanje odgovornosti- se 

pravi, da še vedno ostanemo na medosebnih odnosih. 

4. in 5. razred  POŠ Loka: 

Dosegla sem, da je opazen napredek na področju medosebnih odnosov , učenci so bolj 

povezani in zadovoljni v medsebojnih odnosih v razredu. Pričakovanja učencev so se pa 

načeloma že približali želenemu stanju. Njihov napredek je razviden tudi na področju 

osebnostnega razvoja, saj bistveno manj tekmujejo med seboj, kar zmanjšuje napetosti in 

zmanjšuje konflikte. Učenci so med letom tudi še povišali svoja pričakovanja glede tega, 

kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo.  

V dejavnost smo vlagali veliko truda. Ob dejavnostih so se povezovali in izboljšali odnose. 

Konfliktne situacije so reševali bolj samostojno. Zmanjšala se je medsebojna tekmovalnost. 

Ker je napredek viden, bi v prihodnjem letu z dejavnostmi nadaljevali in si zastavljali tudi 

kratkoročne cilje. 

Na začetku leta si bi poleg dolgoročnih ciljev zadali še kratkoročne. 

V naslednjem šolskem letu bi nadaljevala s to dejavnostjo, da bi bili učenci še bolj povezani 

in zadovoljni z medsebojnimi odnosi. 

4. razred POŠ Studenec: Zabeleženo pri strokovnem aktivu 3. razreda. 
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3.2.5 Strokovni aktiv 5. razreda 

Razred in oddelek: 5. a, 5. b, 5 . c, 5. razred POŠ Loka, 5. razred POŠ Studenec 

Vzgojni cilj: Merjenje in izboljšanje razredne klime                      

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Merjenje razredne klime (V. Zabukovec, 1998, 

Center za psihodiagnostična sredstva) 

Kategorija razredne 

klime  

Dimenzija razredne klime  Opis kategorije  

MEDOSEBNI 

ODNOSI  

- Zadovoljstvo 

- Povezanost  

Označuje prijetno, veselo vzdušje in 

prijateljske odnose v razredu.  

OSEBNOSTNI 

RAZVOJ  

- Tekmovalnost 

- Težavnost 

- Napetost  

Označuje primerjanje posameznikov 

med seboj, težavnost šolskega dela 

in konflikte v razredu.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda  
MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 
MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi  
MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 
MOŽ2 – želeni medosebni odnosi  ob 2. meritvi 
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Legenda 

ORO1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORO2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

ORŽ1 –  stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi 

ORŽ2 - stopnja želene tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi 

 

5. a:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so ostala 

nespremenjena in še vedno presegajo trenutno stanje; se pa učenci želenemu stanju 

približujejo. Napredek je razviden tudi na področju osebnostnega razvoja (bistveno manj 

tekmovalnosti in napetosti, manj konfliktov). Na tem področju so učenci tekom leta še 

povišali svoja pričakovanja glede tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. 

5. b:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so ostala 

relativno nespremenjena, so se pa učenci želenemu stanju že precej približali. Zlasti je 

izjemen napredek razviden na področju osebnostnega razvoja (bistveno manj tekmovalnosti 

in napetosti, manj konfliktov). Pričakovanja učencev na tem področju so ostala relativno 

nespremenjena, se pa učenci želenemu stanju približujejo.   

5. c:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so ostala 

relativno nespremenjena. Napredek je razviden tudi na področju osebnostnega razvoja 

(bistveno manj tekmovalnosti in napetosti, manj konfliktov). Pričakovanja učencev so tudi na 

tem področju ostala relativno nespremenjena in predstavljajo cilj, kateremu se učenci 

približujejo.  

5. razred POŠ Loka:  

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in 

zadovoljstva z odnosi v razredu). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so se nekoliko 
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znižala in so verjetno bolj realno dosegljiva, glede na trenutno stanje. Na področju 

osebnostnega razvoja (tekmovalnost in napetost, konflikti) ni pomembne razlike in tudi 

pričakovanja učencev na tem področju so ostala relativno nespremenjena. 

5. razred POŠ Studenec:  

Na področju medosebnih odnosov (povezanost in zadovoljstvo z odnosi v razredu) ob 2. 

meritvi učenci ne izražajo bistveno drugačne stopnje zadovoljstva kot ob začetku šolskega 

leta. Tudi njihova pričakovanja glede želenega stanja v razredu so ostala nespremenjena. 

Razkorak med dejanskim in želenim stanjem daje možnosti za izboljšavo. 

Na področju tekmovalnosti, napetosti in konfliktov v razredu učenci zaznavajo stanje slabše 

kot ob začetku šolskega leta. Njihova pričakovanja glede želenega stanja so ostala enaka in 

so precej oddaljena od dejanskega stanja. 

Vmesne dejavnosti:  

5. a: 

- Razredna ura – analiza vprašalnikov (od 5. 10. 2015 do 10. 10. 2015) 

- Izvedba sociagrama (november na RU)   

- Skrivni prijatelj (november, december)   

- Skupinsko slikanje (razrednik, učenci)  

- Socialne igre na razrednih urah (razrednik, učenci)  

- Ogledalo (razrednik, učenci) 

5. b: 

- Razredna ura – sociometrična preizkušnja 7. 11. 2015 

- Razredna ura – analiza vprašalnikov 27. 11. 2015 

- Skrivni prijatelj  (od novembra  do januarja) 

- Socialne igre (Gosenico, Čebele v panj, Skupinsko risanje, Nemo sestavljane likov) 

- Ponovna sociometrična slika razreda (13. 1. 2016) 

- Kratka anketa igre (13. 1. 2016) 

- Nadaljevanje igre SKRITI PRIJATELJ. (februar – maj) 

- Izvajanje socialnih iger na razrednih urah in tudi pri ostalih predmetih (GUM, SLJ, DRU). 

(celo šolsko leto) 

- Razredne ure smo večkrat zaključili s »smejočo žogico«.  Preko žogice so učenci drug 

drugemu podajali pozitivna sporočila o dobrih delih.- 

- Razredna ura – reševanje vprašalnika o odnosih v razredu (april) 

- Smetnjak za neprijaznost, skrinja lepih dejanj (april) 

- Socialne igre za odpravljanje nestrpnosti (5. 5. 2016) 

- Uresničevanje kratkoročnega cilja (maj) 

5. c: 

- socialne igre 

- podarimo si lepo besedo 

- postavljanje kratkoročnih ciljev v oddelku  
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5. razred POŠ Loka: 

- Izpolnjevanje ankete. 

- RU: Pogovor in skupno oblikovanje ciljev 

- RU: Razmišljanje o pozitivnih lastnostih sošolcev 

- RU: Sociogram 

- RU, SLJ, NIT,GUM: Igra vlog  

- Sodelovanje in pomoč pri reševanju skupne naloge 

- Igra in zamenjava vlog 

3., 4. in 5. razred POŠ Studenec: 

- Socialne igre, igre vlog, družabne igre (december – marec) 

- Drevo prijaznih besed (december – marec) 

- Raba prijaznih besede in poročanje – jutranji krog, RU 

 

Refleksija: 

5. a: 

Opazen je napredek na področju medosebnih odnosov (več povezanosti in zadovoljstva z 

odnosi v razredu). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so ostala nespremenjena in 

še vedno presegajo trenutno stanje; se pa učenci želenemu stanju približujejo. Napredek je 

razviden tudi na področju osebnostnega razvoja (bistveno manj tekmovalnosti in napetosti, 

manj konfliktov). Na tem področju so učenci tekom leta še povišali svoja pričakovanja glede 

tega, kakšno situacijo si želijo in temu cilju tudi sledijo. 

Menim, da je doslednost pri izvajanju obeh vzgojnih dejavnosti doprinesla napredek pri večini 

učencev, kar je pozitivno.  

Tudi v naslednjem šolskem letu bi nadaljevala s to dejavnostjo. 

5. b: 

Glede na začetno stanje v oddelku so se medosebni odnosi vidno izboljšali, kar je pokazala 

tudi druga meritev. Učenci so bolj pripravljeni drug drugemu pomagati in se družiti. Manj je 

opaziti tudi izločanje posameznikov.  

Vlagali smo veliko truda v različne dejavnosti. Najbolj so bili učenci zadovoljni z igro » Skrivni 

prijatelj«, ki smo jo tudi ves časi bogatili s spreminjanjem poteka igre. Vesela sem bila, da so 

učenci sami spraševali, kdaj bomo razkrili prijatelje, bili so v pozitivnih pričakovanjih in hkrati 

že imeli tudi ideje, kako z igro nadaljevati. Preko igre so učenci rasli na medosebnih odnosih. 

Zelo sem bila tudi zadovoljna z izvedbo razredne ure, ki jo je pripravila psihologinja Janja 

Kranjc. Izkazalo se je, da je pozitivno, če si postavimo tudi kratkoročni cilj ter ga nato 

nadgrajujemo. 

Že na začetku šolskega leta bi si zadali kratkoročne in dolgoročne konkretne cilje. 

Menim, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevali z dejavnostmi za izboljšanje 

medosebnih odnosov. 
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5. c: 

Učenci so izboljšali 2. meritev in so postali bol medsebojno povezani ter manj tekmovalni, kar 

se vidi iz  tabel in grafov. 

Z rezultati sem zadovoljna, potrebno je bilo veliko energije in truda vložiti v učence ter 

odnose. 

Dodala bi še kakšne dodatne vmesne dejavnosti, večkrat bi še povabila psihologinjo v 

oddelek.  

Predlagam enako vzgojno dejavnost. 

5. razred POŠ Loka (Julijana Majerič): Zabeleženo pri strokovnem aktivu 4. razreda. 

5. razred POŠ Studenec: Zabeleženo pri strokovnem aktivu 3. razreda. 

3.2.6 Strokovni aktiv 6. razreda 

Razred in oddelek: 6. a, 6. b, 6. c 

Vzgojni cilj: Merjenje in izboljšanje razredne klime 

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Razredno okolje (V. Zabukovec, 1998, Center za 

psihodiagnostična sredstva) 

Kategorija razredne 

klime 

Dimenzija razredne 

klime 

Opis kategorije 

RAZREDNO OKOLJE - angažiranost 

- socialni stiki 

- podpora učitelja 

- red in organizacija 

- jasnost pravil 

Opisuje razredno okolje, predvsem z vidika 

socialnega in sistemskega delovanja.  

MEDOSEBNI ODNOSI -  angažiranost 

- socialni stiki 

- podpora učitelja 

Opisuje medosebne odnose v razredu, med 

učenci in učenci in učiteljem.  

SISTEM - red in organizacija 

- jasnost pravil 

Opisuje organizacijski vidik pouka in pravila, ki 

veljajo.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 
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Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi 

MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOŽ2 – želeni medosebni odnosi ob 2. meritvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

SISO1 –  stopnja zaznane organiziranosti ob 1. meritvi 

SISO2 - stopnja zaznane organiziranosti ob 2. meritvi 

SISŽ1 –  stopnja želene organiziranosti ob 1. meritvi 

SISŽ2 - stopnja želene organiziranosti ob 2. meritvi 

 

6. a:  

Stanje na področju medosebnih odnosov v 6. a in tudi na področju jasnosti pravil ter reda in 

organizacije učenci ocenjujejo relativno enako kot ob začetku leta. Tudi njihova pričakovanja 

ostajajo enaka. Tako na področju organizacije pouka, reda in jasnosti pravil kot na področju 

medosebnih odnosov je stanje v razredu, kot ga ocenjujejo učenci, v bistvu skoraj skladno z 
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želenim stanjem (kar pomeni, da so s trenutnim stanjem zadovoljni) in zato verjetno niti niso 

motivirani za dodatno izboljševanje stanja.  

6. b:  

Stanje na področju medosebnih odnosov in tudi na področju jasnosti pravil ter reda in 

organizacije v 6. b učenci ocenjujejo enako kot ob začetku leta. Tudi njihova pričakovanja 

ostajajo enaka. Tako na področju organizacije pouka, reda in jasnosti pravil kot na področju 

medosebnih odnosov je stanje v razredu, kot ga ocenjujejo učenci, nekoliko pod želenim 

stanjem, kar daje ustrezno motivacijo za izboljšave.  

6. c:  

Učenci v 6. c, v primerjavi z začetkom šolskega leta, zaznavajo v razredu boljše stanje na 

področju medosebnih odnosov. Njihova pričakovanja glede želenega stanja ostajajo relativno 

enaka in so jih tudi dosegli. Tako lahko sklepamo, da so v večini s trenutnim stanjem na 

področju medosebnih odnosov v razredu zadovoljni. 

Na področju zaznavanja jasnosti pravil ter organizacije pouka in reda učenci zaznavajo 

stanje približno enako kot v začetku leta in tudi njihova pričakovanja so relativno enaka. Tudi 

na tem področju lahko sklepamo na zadovoljstvo učencev s trenutnim stanjem.  

Vmesne dejavnosti: 

V celotnem šol. letu smo veliko časa posvetili medosebnim odnosom in povezovanju 

učencev v prijetno in funkcionalno razredno skupnost. Najbolj uspešni in sprejeti dejavnosti 

sta bili: CŠOD Vojsko in socialne igre. Vsekakor pa so k izboljšanju odnosov prispevali tudi 

pogovori, predavanja, zdravstvena vzgoja, skrbno načrtovane razredne ure in vsakodnevno 

opozarjanje razredničark. 

Refleksija: 

Dosegli smo, da so se učenci zelo dobro spoznali, začeli funkcionirati kot skupnost. Kljub 
temu se še vedno pojavljajo trenja, konflikti in odkloni od pričakovanega vedenja. 
 
Zdravstveno vzgojo (4 ure) naj se izvajajo v okviru naravoslovnih predmetov, in ne razrednih 
ur. 
 
Zadovoljstvo: Smo zadovoljne. 
 
Predlog za naslednje šolsko leto: V tej smeri naprej. 

3.2.7 Strokovni aktiv 7. razreda 

Razred in oddelek: 7. a, 7. b, 7. c 

Vzgojni cilj: Merjenje in izboljšanje razredne klime 

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Razredno okolje (V. Zabukovec, 1998, Center za 

psihodiagnostična sredstva) 



 

 45 

 

Kategorija razredne 

klime 

Dimenzija razredne 

klime 

Opis kategorije 

RAZREDNO OKOLJE - angažiranost 

- socialni stiki 

- podpora učitelja 

- red in organizacija 

- jasnost pravil 

Opisuje razredno okolje, predvsem z vidika 

socialnega in sistemskega delovanja.  

MEDOSEBNI ODNOSI -  angažiranost 

- socialni stiki 

- podpora učitelja 

Opisuje medosebne odnose v razredu, 

med učenci in učenci in učiteljem.  

SISTEM - red in organizacija 

- jasnost pravil 

Opisuje organizacijski vidik pouka in 

pravila, ki veljajo.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi 

MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOŽ2 – želeni medosebni odnosi ob 2. meritvi 
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Legenda: 

SISO1 –  stopnja zaznane organiziranosti ob 1. meritvi 

SISO2 - stopnja zaznane organiziranosti ob 2. meritvi 

SISŽ1 –  stopnja želene organiziranosti ob 1. meritvi 

SISŽ2 - stopnja želene organiziranosti ob 2. meritvi 

 

7. a:  

Ob 2. meritvi je v 7. a oddelku opazen napredek na področju medosebnih odnosov (boljši 

medosebni odnosi, več zaznane podpore učitelja). Pričakovanja učencev glede želenega 

stanja so ostala relativno nespremenjena, so pa učenci želeno stanje že skoraj dosegli. Na 

področju organiziranosti (red in organizacija, jasnost pravil) je stanje ostalo relativno 

nespremenjeno in ravno tako tudi pričakovanja učencev.   

7. b:  

Ob 2. meritvi je v 7. b oddelku opazen napredek na področju medosebnih odnosov (boljši 

medosebni odnosi, več zaznane podpore učitelja). Pričakovanja učencev glede želenega 

stanja so ostala relativno nespremenjena, so pa učenci želeno stanje že skoraj dosegli. Na 

področju organiziranosti (red in organizacija, jasnost pravil) je stanje ostalo relativno 

nespremenjeno in ravno tako tudi pričakovanja učencev.   

7. c:  

Stanje na področju medosebnih odnosov v 7. c oddelku  je ostalo med meritvama 

nespremenjeno, vendar pa učenci stanje zaznavajo zelo pozitivno in je skoraj skladno z 

njihovimi pričakovanji.  

Na področju organizacijskega vidika pouka (jasnost pravil, red in organizacija) so 

pričakovanja učencev ostala enaka in dejansko stanje ravno tako skoraj skladno s 

pričakovanji. Rahel upad je v oceni zaznave jasnosti pravil in strukture.  
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Vmesne dejavnosti: 

7.  a: 

Izpolnjevanje vprašalnikov: 

Dejansko stanje je zmerno odstopalo od želenega v medosebnih odnosih. Učenci so bili 
motivirani za dosego cilja. Na področju organiziranosti (red in disciplina) je večje odstopanje 
od tega kar si učenci želijo. Delali bomo na medsebojnih odnosih, redu in disciplini. Ob 2. 
meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (boljši medosebni odnosi, več 
zaznane podpore učitelja). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so ostala relativno 
nespremenjena, so pa učenci želeno stanje že skoraj dosegli. Na področju organiziranosti 
(red in organizacija, jasnost pravil) je stanje ostalo relativno nespremenjeno in ravno tako 
tudi pričakovanja učencev. 

7. b:  

Ob 1. meritvi je razlika med obstoječim in želenim stanjem na področju medosebnih odnosov 
zmerna. Odnosi, ki si jih želijo, so uresničljivi, potrebujejo pa dejavnosti povezovanja, 
sodelovanja, da odnose med seboj krepijo. Na področju organiziranosti (red in organizacija, 
jasnost pravil) je velika razlika med obstoječim in želenim stanjem.  

Učenci si želijo, da bi bili prijatelji, da se ne bi zbadali in medsebojno sodelovali. 

Ob 2. meritvi je opazen napredek na področju medosebnih odnosov (boljši medosebni 
odnosi, več zaznane podpore učitelja). Pričakovanja učencev glede želenega stanja so 
ostala relativno nespremenjena, so pa učenci želeno stanje že skoraj dosegli. Na področju 
organiziranosti (red in organizacija, jasnost pravil) je stanje ostalo relativno nespremenjeno in 
ravno tako tudi pričakovanja učencev.   

7. c:  

Dejansko stanje je zelo malo odstopalo od želenega. Učenci so bili motivirani za dosego 
cilja. Spodbujali bomo komunikacijo in prijateljstvo med učenci. 

Stanje na področju medosebnih odnosov v razredu je ostalo med meritvama nespremenjeno, 
vendar pa učenci stanje zaznavajo zelo pozitivno in je skoraj skladno z njihovimi 
pričakovanji. 

Na področju organizacijskega vidika pouka (jasnost pravil, red in organizacija) so 
pričakovanja učencev ostala enaka in dejansko stanje ravno tako skoraj skladno s 
pričakovanji. Rahel upad je v oceni zaznave jasnosti pravil in strukture. 

Refleksija: 

7. a: 

Glede na to, da sem prišla iz porodniške v začetku aprila in sem nato nekaj časa manjkala – 

bolniška, veliko žal nisem uspela storiti. Mislim, da so se učenci vsaj malo bolj umirili in  

pričeli bolj delovati na medsebojnih odnosih – predvsem medsebojna pomoč pri pouku.  

Mislim, da bi bilo potrebnih več ur za delovanje vzgojne dejavnosti – vsaj na predmetni 
stopnji. Premalo je razredna ura 1x na 14 dni, ko pa se v 14-tih dnevih zelo veliko lahko 
pripeti. Predno da uredimo vse tekoče zadeve, nam ostane res zelo malo časa za pogovore 
o medsebojnih odnosih in vzgojni dejavnosti.  
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Predlagam predvsem vzgojno dejavnost -  PREOBUVANJE V ŠOLSKE COPATE, ker se 

učenci višje stopnje tega ne držijo. Tako ne veš niti, ali imajo učenci obute šolske copate ali 

imajo obute čevlje za zunaj. In nadaljevanje dela z domačimi nalogami. 

7. b: 

Pri večini učencev je opazen napredek na področju medosebnih odnosih. Dober vtis kvarijo 

nekateri fantje, ki se še vedno ne znajo kontrolirati  in medsebojne konflikte rešujejo na 

neprimeren način (zmerjanje, pretepi). 

 Zadovoljna sem z napredkom na področju medosebnih odnosov, nezadovoljna s pisanjem 

domačih nalog. 

Pri razrednih urah bi lahko izvajali še več socialnih iger na temo medosebni odnosi, ampak 
primanjkuje časa za izvedbo. 

Za naslednje šolsko leto predlagam vzgojno dejavnost: 

- medsebojno spoštovanje, upoštevanje razrednih dogovorov in pravil  

- pisanje domačih nalog. 

 

7. c: 

Glede izboljšanje razredne klime smo relativno zadovoljni - učenci stanje zaznavajo zelo 
pozitivno in je skoraj skladno z njihovimi pričakovanji. 

Učenci so bili zadovoljni pri izvajanju dejavnosti za izboljšanje razredne klime (delo v 

skupinah, socialne in družabne igre v cilju poglabljanja prijateljskih vezi.) 

Nadaljevali bi z dejavnostjo merjenja  in izboljšanja razredne klime. 

3.2.8 Strokovni aktiv 8. razreda 

Razred in oddelek: 8. a, 8. b, 8. c 

Vzgojni cilj 1: Merjenje in izboljšanje razredne klime     

Vzgojni cilj 2:  Spremljanje in delovanje dežurnih učencev v jedilnici            

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Razredno okolje (V. Zabukovec, 1998, Center za 

psihodiagnostična sredstva) 

Kategorija razredne 
klime 

Dimenzija razredne 
klime 

Opis kategorije 

RAZREDNO 
OKOLJE 

- angažiranost 
- socialni stiki 
- podpora učitelja 
- red in organizacija 
- jasnost pravil 

Opisuje razredno okolje, predvsem z 
vidika socialnega in sistemskega 
delovanja.  

MEDOSEBNI 
ODNOSI 

-  angažiranost 
- socialni stiki 
- podpora učitelja 

Opisuje medosebne odnose v razredu, 
med učenci in učenci in učiteljem.  
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SISTEM - red in organizacija 
- jasnost pravil 

Opisuje organizacijski vidik pouka in 
pravila, ki veljajo.  

 

Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi 

MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOŽ2 – želeni medosebni odnosi ob 2. meritvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

SISO1 –  stopnja zaznane organiziranosti ob 1. meritvi 

SISO2 - stopnja zaznane organiziranosti ob 2. meritvi 

SISŽ1 –  stopnja želene organiziranosti ob 1. meritvi 

SISŽ2 - stopnja želene organiziranosti ob 2. meritvi 

24

26

28

30

32

8. a 8. b 8. c

MEDOSEBNI ODNOSI - 8. RAZRED

1. meritev MO 2. meritev MO 1. meritev MOŽ 2.  meritev MOŽ

12

14

16

18

20

8. a 8. b 8. c

STOPNJA ORGANIZIRANOSTI IN JASNOSTI 
PRAVIL 

- 8. RAZRED

1. meritev SIS 2. meritev SIS 1. meritev SISŽ 2.  meritev SISŽ
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8. a:  

Na področju medosebnih odnosov učenci 8. a oddelka ob 2. meritvi izražajo nekoliko nižjo 

stopnjo zadovoljstva z medosebnimi odnosi med učenci in med učenci in učitelji kot ob 1. 

meritvi. Njihova pričakovanja želenega stanja pa ostajajo enaka.   

Stanje na področju jasnosti pravil ter reda in organizacije ocenjujejo enako kot ob začetku 

leta in tudi njihova pričakovanja na tem področju ostajajo enaka.   

8. b:  

Na področju medosebnih odnosov učenci 8. b ob 2. meritvi izražajo nekoliko nižjo stopnjo 

zadovoljstva z medosebnimi odnosi med učenci in med učenci in učitelji kot ob 1. meritvi. 

Njihova pričakovanja želenega stanja pa ostajajo načeloma enaka.  

Nekoliko nižje ocenjujejo tudi stopnjo reda in organizacije ter jasnosti pravil. Na tem področju 

so tudi znižali svoja pričakovanja, v primerjavi z začetkom šolskega leta.  

8. c:  

Stanje na področju medosebnih odnosov in tudi na področju jasnosti pravil ter reda in 

organizacije učenci 8. c ocenjujejo enako kot ob začetku leta. Tudi njihova pričakovanja na 

tem področju ostajajo enaka.  Na področju organizacije in pravil je stanje v razredu, kot ga 

ocenjujejo učenci, v bistvu skoraj skladno z želenim stanjem in zato verjetno niso motivirani 

za izboljševanje stanja. Na področju medosebnih odnosov pa še vedno ostaja manjši 

razkorak med obstoječim in želenim stanjem, kar učencem daje možnosti za izboljšave.  

Vmesne dejavnosti RAZREDNA KLIMA: 

- Predstavitev rezultatov na RU 
- Seznanitev z rezultati merjenja 
- Iskanje vzrokov za veliko razliko med obstoječo in želeno klimo  
- Ugotovitev: Nekateri učenci ne upoštevajo pravil in motijo pouk. 

- Načrtovanje: oblikovanje pravil v oddelku, socialne igre, druženje (družabne igre, ples, 
…) 

- Izdelava izdelkov za novoletno tržnico: učenci so predlagali in nato samostojno oblikovali 
novoletne izdelke, ki so jih prodajali na bazarju 

- Zbiralna akcija papirja: znotraj oddelka smo se dogovorili o zbiranju papirja in o porabi 
denarja 

- Družabne igre: Učenci so prinesli različne družabne igre, ki so jih igrali v manjših 
skupinah  

- Ogled tekme: Učenci so pri ogledu tekme spoznavali pomen upoštevanja pravil 
- Pravila v šoli: V manjših skupinah so pregledali pravila. Ugotavljali so, kje se pravila kršijo 
- Načrtovanje ciljev in učenje odgovornosti: Vsak je zapisal svoje cilje. Učenci sicer vedo, 

kaj bi si želeli, vendar velike vneme za uresničitev ciljev ni. V teoriji obvladajo tudi zakaj 
morajo biti odgovorni 

- Anketa 
 

Vmesne dejavnosti za spremljanje in delovanje dežurnih učencev v jedilnici: 

- Učencem so bila predstavljena pravila o dežuranju v jedilnici. 
- Dežurni učenci so bili vpisani v e-asistent. (DEŽUREN V JEDILNICI) 
- V prihodnjih mesecih bo razvidno kako bodo učenci pravila upoštevali. Če učenec navodil 

ne bo upošteval, bo odstavljen od dežuranja in v drugo ne bo dežural. 
- Učenci so pravila dežuranja v jedilnici upoštevali in bili vzorni pri svojem dežuranju. 

Razredniki smo celo leto spremljali dnevno delo dežurnega učenca, ga povprašali po 
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počutju in težavah, s katerimi se je morebiti soočil. V večini primerov učenci niso imeli 
težav pri dežuranju, delo jim je bilo všeč.  

- Ob zaključku dežuranja smo razredničarke učencem razdelile vprašalnik o dežuranju v 
jedilnici. Učenci so vprašalnik izpolnili, razredničarke pa smo izdelale analizo, ki smo jo 
kasneje predstavile v oddelku. Rezultati ankete so zapisani v nadaljevanju. 

 
Refleksija RAZREDNA KLIMA: 
 
Z različnimi dejavnostmi smo vzpodbujali učence k strpnosti in boljšim odnosom. Zaradi 
razvojne značilnosti (pubertete) pa še vedno kažejo individualne značilnosti posameznikov, 
ki izstopajo. Želje učencev  so prevelike glede na dosedanje stanje. Učenci niso zadovoljni s 
sedanjim stanjem in hkrati ne vedo, kako naj dosežejo želeno stanje. Med 1. in 2. meritvijo ni 
razlike. 

Premalo časa za izvedbo, na razrednih urah smo reševali tekoče zadeve (opravičila, ocene 

…). Drugo merjenje ni pokazalo izboljšanja. 

Z dejavnostjo bomo nadaljevali naslednje leto, ker v tako kratkem času nismo uspeli 

izboljšati razredno klimo. 

Poleg izboljšanja razredne klime bomo spremljali tudi domače naloge. Težave z DN so se 

pokazale pri nekaterih učencih. 

Refleksija SPREMLJANJE IN DELOVANJE DEŽURNIH UČENCEV 

Cilje, ki smo jih postavili na začetku leta, smo dosegli. Vsi učenci so dežurali 2 krat.  Z 

dežuranjem so bili zadovoljni (anketa). 

Učenci in razredničarke smo zadovoljne z vzgojno dejavnostjo. 

To dejavnost ne bi spremenili. 

3.2.9 Strokovni aktiv 9. razreda 

Razred in oddelek: 9. a, 9. b, 9. c 

Vzgojni cilj 1: Merjenje in izboljšanje razredne klime     

Dejavnosti: Izpolnjevanje vprašalnikov Razredno okolje (V. Zabukovec, 1998, Center za 

psihodiagnostična sredstva) 

Kategorija razredne 
klime 

Dimenzija razredne 
klime 

Opis kategorije 

RAZREDNO OKOLJE - angažiranost 
- socialni stiki 
- podpora učitelja 
- red in organizacija 
- jasnost pravil 

Opisuje razredno okolje, predvsem z vidika 
socialnega in sistemskega delovanja.  

MEDOSEBNI ODNOSI -  angažiranost 
- socialni stiki 
- podpora učitelja 

Opisuje medosebne odnose v razredu, med 
učenci in učenci in učiteljem.  

SISTEM - red in organizacija 
- jasnost pravil 

Opisuje organizacijski vidik pouka in pravila, ki 
veljajo.  
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Čas meritev: oktober 2015,  april 2016 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 

 

Rezultati: 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

MOO1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOO2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi 

MOŽ1 – želeni medosebni odnosi ob 1. meritvi 

MOŽ2 – želeni medosebni odnosi ob 2. meritvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

SISO1 –  stopnja zaznane organiziranosti ob 1. meritvi 

SISO2 - stopnja zaznane organiziranosti ob 2. meritvi 

SISŽ1 –  stopnja želene organiziranosti ob 1. meritvi 

SISŽ2 - stopnja želene organiziranosti ob 2. meritvi 

 

9. a:  

Učenci, v primerjavi z začetkom šolskega leta, na področju medosebnih odnosov doživljajo 

stanje kot nekoliko slabše, z manj povezanosti. Tudi njihova pričakovanja glede želenega 

24
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28

30

32

9. a 9. b 9. c

MEDOSEBNI ODNOSI - 9. RAZRED

1. meritev MO 2. meritev MO 1. meritev MOŽ 2.  meritev MOŽ

13

15

17

19

21

9. a 9. b 9. c

STOPNJA ORGANIZIRANOSTI IN JASNOSTI 
PRAVIL 

- 9. RAZRED

1. meritev SIS 2. meritev SIS 1. meritev SISŽ 2.  meritev SISŽ
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stanja so se znižala. Ravno tako zaznavajo manj jasnosti pravil ter manj organiziranosti in 

reda kot pa v začetku leta. Takrat je bila njihova zaznava stanja na področju organiziranosti 

pouka in pravil relativno skladna s pričakovanji, zdaj pa pričakovanja ostajajo enaka, 

zaznava dejanskega stanja pa kaže na slabšo situacijo.   

9. b:  

Učenci, v primerjavi z začetkom šolskega leta, na področju medosebnih odnosov doživljajo 

stanje  relativno enako kot v začetku leta, kar pomeni, da na tem področju ni prišlo do 

bistvenih sprememb. Njihova pričakovanja glede želenih medosebnih odnosov med učenci in 

med učenci in učitelji ostajajo relativno enaka in še vedno nekoliko nad zaznavo dejanskega 

stanja. Na področju jasnosti pravil ter organiziranosti in reda učenci zaznavajo stanje slabše 

kot v začetku leta. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem se je na tem področju še 

povečal.  

9. c:  

Stanje na področju medosebnih odnosov in tudi na področju jasnosti pravil ter reda in 

organizacije učenci ocenjujejo približno enako kot ob začetku leta. Tudi njihova pričakovanja 

glede želenega stanja na obeh področjih ostajajo relativno enaka. Še vedno ostaja razkorak 

med dejanskim in želenim stanjem. Zlasti učenci nizko ocenjujejo stanje na področju jasnosti 

pravil ter reda in organizacije.    

Vmesne dejavnosti 

9. razred: 

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 

- 10 korakov do boljše samopodobe 

- Samopodoba, spoštujem se in se sprejemam 

- Učim se spopasti s stresom 

- Skriti prijatelj 

- Oddelčna točka za valeto 

- Izbor treh  vrednot, ki jim učenci v oddelku pripisujejo največji pomen -prijaznost, 

zaupanje in druženje   

 

Refleksija: 

 

Razredna klima v 9. a se je nekoliko izboljšala, kar je bilo razvidno pri izvajanju dejavnosti za 

valeto. Manj je bilo tudi medosebnih nesporazumov, večja je bila pripravljenost za izvajanje 

učne pomoči med sošolci.  

Veliko energije je bilo potrebno, da nam je uspelo navdušiti vse učence za izvajanje 

posameznih dejavnosti. 

V oddelku 9. c smo v večji meri  dosegli vse zastavljene cilje.  Vztrajnost, doslednost ter 

sprotno spremljanje in reagiranje je bistveno vplivalo na izvajanje dejavnosti in doseganje 

ciljev. 

Izvajanje vzgojne dejavnosti v 9. c oddelku je  doseglo svoj namen, zadovoljstvo staršev je 

bilo na visoki ravni, prav tako so tudi učenci izrazili, da so opazili izboljšanje. 
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4 USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA UČNI IN VZGOJNI 

CILJ 

1. RAZRED: Spodbujanje k branju v šolskem in domačem okolju ter nadaljevanje vseh 
vmesnih dejavnosti, ki smo jih skozi šolsko leto že izvajale. 

2. RAZRED: S tovrstnimi različnimi dejavnostmi še naprej širimo besedni zaklad, razvijamo 
ustvarjalnost in vadimo v uporabi pravopisnih znanj. Še naprej bomo nadaljevali z 
nalogami, ki spodbujajo domišljijo (nadaljevanje pravljice, tvorjenje narobe pravljic, 
pisanje zgodbe na podlagi danih besed..). 

3. RAZRED: Glede na napredek analize NPZ-ja, glede na projekt bralne pismenosti in 
funkcionalne pismenosti nasploh, je naloga na področju pisnega izražanja za 
samoevalvacijo smiselno izbrana in smotrna. Povezana je s standardi in cilji učnega 
načrta. K napredku vodijo natančno določeni kriteriji, ki smo jih postavili na nivoju 1. 
triade in sistematično vodijo k uspehu. 

4. RAZRED: Nadaljevanje z dejavnostmi za izboljševanje stanja na področju samostojnega 
tvorjenja besedil, s poudarkom na dejavnostih za izboljševanje uporabnega znanja 
pravopisa. 

5. RAZRED: Nič ne bi spremenile, obdržale bi obstoječe zaradi pisanja NPZ v 6. razredu in 
navajanje na podobno obliko nalog. 

LOKA:  

Napredek je viden, zato bomo z zastavljenimi cilji nadaljevali še v naslednjem šolskem letu, 
da ga lahko primerjamo. 

STUDENEC:  

Predlagamo, da ohranimo tak način dela. 

GUM:  

še bolj sistematično vsi zaposleni oz. poenoteni kriteriji, zapis ovrednotiti in vključiti v končno 
oceno 

LUM:  

nadaljevanje dejavnosti 

MAT:  

reševanje kompleksnih nalog, s katerimi povezujemo učno snov 

NAR –BIO – KEM –GOS:  

enake dejavnosti 

ŠPO:  

nadaljevanje dejavnosti 

TIT:  

nadaljevanje dejavnosti 

SLO:  

nadaljevanje dejavnosti pri uč. 9. r. (dobili bomo 4-letno spremljavo) 

TJA:  

nadaljevanje dejavnosti pri isti generaciji   
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DRUŽBOSLOVJE:  

nadaljevanje dejavnosti, pregled urejenosti zvezkov in nagrada za najboljše  

 

Sklep:  

Nadaljujemo s tvorbnimi nalogami in enotnimi kriteriji, da bomo lahko izvedli 

primerjavo meritev (pri učencih iste generacije). 

Usmeritve so razvidne pri zapisu pri posameznem razredu. Skupna je želja po nadaljevanju 
že obstoječe dejavnosti. 

 
 

 
 


