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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 2016/2017 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 v najširšem pomenu. 
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 (605 učencev) in dve podružnici 
Loko pri Zidanem Mostu (32 učencev) in Studenec (29 učencev), skupaj  666 učencev. Obe podružnici 
sta od matične šole oddaljeni 12 km v eno stran. Učenci so razvrščeni v 33 oddelkov, kamor 
prištevamo tudi kombinirane oddelke na obeh podružnicah. Na šoli so trije oddelki jutranjega varstva 
ter 10 skupin podaljšanega bivanja. Učenci so iz mestnega in vaškega okolja (51  % vozačev).  
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 Zdrava šola, Eko šola in 
športna 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 in inovativnih in razvojnih 
projektov, 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.  
 
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.  
V hiši znanja in spoštovanja se zavzemajo za miselno spodbudno in psihološko varno okolje za otroke, 

zaposlene in starše. Njihovo strokovno delo je prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru in 

strokovni javnosti. V letu 2015 so s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prejeli prestižno 

državno Priznanje Blaža Kumerdeja za uvajanje inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. 
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Postali smo mentorska šola drugim šolam na področju uvajanja prvega tujega jezika med najmlajše.  

Poleg zdrave šole in eko šole smo že tretje leto zapored dobitniki bronastega in letos tudi srebrnega 

državnega priznanja za najbolj športno osnovno šolo v RS.  

Lansko leto so deklice osvojile naslov ekipnih državnih prvakinj v atletiki. Mlajšim učenci pa so postali  

državni prvaki v igri med dvema ognjema, so tudi ekipni državni prvaki v krosu, uličnih tekih in v svoji 

sredini imajo tudi ekipne državne prvakinje v šahu do 9 let in  posameznike, ki so državni prvaki v 

različnih disciplinah športa in znanja. Tesno in dobro sodelovanje šole z društvi in s podporo staršev 

daje mladim trdne temelje in dobro popotnico za življenje.   

Med vsemi osnovnimi šolami v Posavju že 17 let zasedamo prvo mesto na področju šolskih področnih 

športnih tekmovanj. Spodbujanje k množičnemu gibanju in zdravemu življenjskemu slogu 

uresničujejo v državnih projektih zdravih šol in ekošol.  

OŠ Sava Kladnika Sevnica je ena prvih šol v Sloveniji, ki je na področju uvajanja lokalno pridelane 

hrane, zgled mnogim ostalim šolam v državi.  

Kultura šole je predvsem zelo medgeneracijsko povezovalna. Izjemno dobro sodelujejo s številnimi 

društvi, zavodi in ljudmi v lokalnem okolju tako na matični šoli kakor tudi na obeh podružnicah. 

Zaposleni in učenci so vključeni v različne inovacijske in mednarodne projekte pod okriljem zavoda RS 

za šolstvo. Predvsem pa se vsi na šoli zavzemamo za vrednote spoštovanja, sprejemanja različnosti, 

poštenja in domoljubja.  

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. 
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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. 

1.5 Prednostne naloge 

1.5.1 Izobraževalno področje 

- Pozornost posvečamo kakovostnemu pouku, sprotnemu podajanju povratnih informacij, 
razvijanju bralne pismenosti, uvajamo aktivne oblike in metode učenja in poučevanja, da bodo 
učenci pri pouku čim bolj motivirani, aktivni, ustvarjalni in samostojni. 

- Dali bomo prednost času strokovnih delavcev za kakovostno pripravo na pouk in izdelavo 
didaktičnega ter aplikativnega materiala, ki ustreza različnim učnim stilom učencev. 

- Razvijali bomo odgovornost za redno opravljanje domačih nalog, redno pregledovali uspešnost 
le-teh, beležili neopravljene domače naloge učencev v evidenco ter obveščali starše. 

- Vodstvo šole bo pregledovalo evidenco opravljenih domačih nalog pri učencih in spremljalo 
diferenciacijo domačih nalog pri zaposlenih. 

- Razvijali bomo kakovostno in trajno znanje, da bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki v 
občini in slovenskem prostoru. 

- Vsi na šoli bomo dali poudarek na pravopisu, oblikovanju prostih odgovorov, ustnem in pisnem 
izražanju, utemeljevanju v vseh triadah in pri vseh predmetnih področjih. 

1.5.2 Vzgojno področje 

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

- Učenci bodo prepoznani na svojih  močnih področjih in potencialih, tako bodo krepili pozitivno 
samopodobo. 

- Spore med učenci bomo reševali na dostojanstven način. 

- Spodbujali bomo medsebojne stike z vrstniki, mlajšimi, starejšimi (debatni večeri, tutorski 
razredi). 

- Izboljšali bomo gibalne sposobnosti učencev, predvsem mišic ramenskega obroča ter zmanjšali 
vrednosti kožne gube (rezultati ŠVK). 

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

- Čut za sočloveka v stiski bomo razvijali z organizacijo dobrodelnih, humanitarnih in ekoloških 
akcij. 

- Spremljali in spodbujali bomo delo nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v skladu s 
smernicami individualiziranih programov in odločb, da bi dosegli optimalni razvoj učencev. 
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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 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 prvi triadi 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, ki smo ga v šolskem letu 
2015/2016 zamenjali s področjem medsebojnih odnosov (merjenje in izboljšanje razredne klime).  
 
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), Tim jun. 2011 
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pripravil akcijski načrt na ravni šole in vse predstavil UZ. 

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 samoevalvavcije 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 
načrtovanje izboljšav 

Tim mar. 2012 

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 
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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 

Sestanek tima za SE 2016/2017 Člani tima Oktober, 2016 

1. meritev Strokovni aktivi November, 
2016 

2. meritev Strokovni aktivi April, 2017 

Sestanek tima za SE 2016/2017 Člani tima Junij, 2017 

Zapis poročila, predstavitev na konferenci UZ, člani tima Julij, 2017 

 
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. 
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 in iste kriterije uporabili v šol. 
letu 2016/2017. 
 

Neustrezno 
(nezadostno) 

delno ustrezno 
(zadostno) 

dobro zelo dobro odlično 

Pod 45  % 45 % - 64  % 65  % - 75  % 76  % - 89  % 90  %- 100  % 
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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.  
Kriteriji za vrednotenje:  

- Zgodba ima začetek, nadaljevanje in zaključek. 
- Zgodba je smiselna. 
- Zgodba je vsebinsko bogata. 
- V zgodbi je zaznati prisotnost izvirnosti in ustvarjalnosti. 
- Uporaba pogovornega / knjižnega jezika. 
- Pripovedovanje je razločno. 
- Ustrezno oblikovanje povedi. 

 
1. meritev (9. 11. 2016) 
Rezultat je zelo dober (84 %). Glede na začetek šolskega leta, so učiteljice z rezultatom zadovoljne. Le-ta je 
zagotovo plod dela v predšolskem obdobju, tako staršev kot vzgojiteljic.  
Predvidevajo, da so že v vrtcu vzgojiteljice dajale večji poudarek na upovedovanju.  
K rezultatu botruje tudi dejstvo, da je letos bil v 1. razredu samo en učenec tujec. Glede na to, da letos ni bilo 
večjih težav z oblikovanjem povedi, so učiteljice lahko večji poudarek dale na izvirnosti in ustvarjalnosti pri 
pripovedovanju. 

 
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.  

Pripovedovanje zgodbic in pravljic ob slikah. Poudarek na začetku, nadaljevanju in zaključku zgodbe / pravljice. 

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

narobe pravljica…).  

2. meritev (20. 4. 2017) 
Rezultat je odličen (90 %). Glede na začetek šolskega leta, so učiteljice z rezultatom zelo zadovoljne. Vesele so, 
da so učenci napredovali na vseh področjih pripovedovanja, še posebej na področju izvirnosti in ustvarjalnosti. 
Temu pa smo čez celo šolsko leto dajale velik poudarek.¸ 
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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 začetek, uvod 
in zaključek. Paziti so morali na pravilen zapis besed in povedi, prav tako pa so morali zapisati končno 
ločilo. 
 
1. Meritev (9. 11. 2016) 
 

 Odlično  
(90 %– 100 
%) 

Zelo dobro 
(76 % - 89 %) 

Dobro 
(65 % - 75 %) 

Zadostno 
(45 % - 64 %) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

2.a 32 % 16 % 16 % 32 % 4 % 67 % 

2.b 30 % 45 % 25 % 0 % 0 % 81 % 

2.c 14 % 24 % 33 % 0 % 29 % 66 % 

 
Učenci so na različnih stopnjah obvladovanja samostojnih zapisov – medtem ko eni uspejo zapisati le 
enostavne povedi, so drugi zmožni napisati že vsebinsko zaokroženo  in pravopisno ustrezno zgodbo. 
Največ težav so učiteljice zasledile pri zapisu končnega ločila (težave z razmejevanjem povedi), učno 
šibkejši učenci pa tudi s črkovnim zapisom posameznih besed. Razlike so tudi v stavčni strukturi in 
besedišču. 
Skupno so dosegli 2. razred pri 1. meritvi 71, 3 %. 
 
Vmesne aktivnosti: Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in 
ustnem izražanju. 

- Navajanje na uporabo SSKJ,  
- ustno in pisno opisovanje dogajanja na sličicah, 
- pisanje poprave, 
- urejanje danih besed v ustrezno stavčno strukturo, 
- določanje smiselnega vrstnega reda povedi, glede na dogajanje, 
- pregledovanje izdelkov sošolcev, 
- pisanje krajših obnov prebranih zgodb, pravljic, 
- tvorbna naloga – Kaj sem se naučil o tem?. 

 
 
2. meritev (21. 4. 2017) 

 
 Odlično  

(90 %– 100 %) 
Zelo dobro 
(76 % - 89 
%) 

Dobro 
(65 % - 75 %) 

Zadostno 
(45 % - 64 %) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

2.a 40 % 25 % 30 % 5 % 0 % 75 % 

2.b 35 % 50 % 15 % 0 % 0 % 76 % 

2.c 19 % 48 % 5 % 19 % 10 % 71 % 

 
Učenci 2. razreda so skupaj dosegli 74,14 %,kar je dobro. Napredovali so iz 71, 3 % na 74, 14 %. 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. 
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3.1.3 Strokovni aktiv: 3. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: pisanje zgodbe ob urejenem nizu sličic  

1. meritev (15. 11. 2016) 

 Odlično  
(90 %–100 %) 

Zelo dobro 
(76 % - 89 %) 

Dobro 
(65 % - 75 %) 

Zadostno 
(45 % - 64 %) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

3.a 22 % 17 % 30 % 30 % 0 % 66 % 

3.b 23 % 18 % 46 % 9 % 5 % 69 % 

3.c 13 % 18 % 46 % 18 % 5 % 63 % 

 
Skupni rezultat 3. razreda je 66,2  %. 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 

- Usmerjene naloge – opis niza sličic, 
- širjenje besedišča in usmerjeno iskanje pridevniških besed, 
- smiselno širjenje vsebine glede na izhodišče (sličice), 
- pisanje bogatejših, sestavljenih povedi, 
- vaje lepopisa, 
- naučiti se zanimivejšega navezovanja povedi brez uporabe besedice »potem«, 
- vnašati v zapise izvirne, domiselne ideje, 
- iskati primerne uvodne in zaključne misli, s katerimi bi domiselno zaokrožili zapisano celoto, 
- naučiti se  temeljitega pregledovanja  lastnih zapisov in popravljanja napak. 

 
2. meritev (19. 4. 2017) 

 Odlično  
(90 %–100 %) 

Zelo dobro 
(76%-89 %) 

Dobro 
(65%-75 %) 

Zadostno 
(45%-64 %) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

3.a 22 % 43 % 13 % 22 % 0 % 73 % 

3.b 18 % 41 % 36 % 0 % 5 % 74 % 

3.c 23 % 36 % 23 % 18 % 0 % 73 % 

Skupni rezultat 3. razreda je 73,1  %.  
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Učenci so dosegli zastavljene cilje. Vmesna meritev je usmerila v ustvarjalno usmerjeno pisanje in v 
zapis bogatejših in daljših povedi. Ob končni meritvi so učiteljice ugotovile, da so učenci na tem 
področju napredovali. Vendar se njihovi zapisi še vedno močno razlikujejo v dolžini zapisa, 
pravopisnih zmožnostih, slogu pisanja ter izvirnosti. 
Opazen je precejšen napredek pri uporabi pravopisnih pravil, saj učenci doslednejše zaključujejo 
povedi in uporabljajo veliko začetnico ter vejico pri naštevanju. Nekateri so še manj zanesljivi pri 
zapisu besed nagajivk in še nimajo pravega občutka, kje postaviti končno ločilo v daljših sestavljenih 
povedih. 
 

 

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  

Naloga učencev je bila zapisati tvorbno besedilo ob tabeli s podanimi ključnimi podatki . Učenci so bili 

predhodno seznanjeni s kriteriji vrednotenja: 

- vsebinska ustreznost, 

- jezikovna pravilnost. 

 
1. meritev (17. 11. 2016) 
 

 Odlično  
(90 %– 100 
%) 

Zelo dobro 
(76 % - 89 
%) 

Dobro 
(65 % - 75 
%) 

Zadostno 
(45 % - 64 
%) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

4.a 55 % 11 % 22 % 28 % 33 % 44 % 

4.b 0 % 17 % 17 % 17 % 50 % 40 % 

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

 
Uspeh 4. razreda pri pisanju tvorbne naloge je 42, 6 %. 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, (pred)znanja, cilja, načrta, postopka dela, vrednotenja…, 

uporaba BUS 
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Pri SLJ: pripovedovanje ter 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 (25. 4. 2017) 

 

 Odlično  
(90 %–100 
%) 

Zelo dobro 
(76 % - 89 
%) 

Dobro 
(65 % - 75 
%) 

Zadostno 
(45 % - 64 
%) 

Nezadostno 
(pod 45 %) 

povprečje 

4.a 17 % 11 % 39 % 17 % 17 % 58 % 

4.b 6 % 28 % 39 % 22 % 6 % 59 % 

4.c 6 % 17 % 50 % 22 % 5 % 59 % 

 
Skupaj so 4. razredi dosegli 59 %. Primerjava uspešnosti četrtošolcev pri pisanju tvorbnega besedila 
pri 1. in 2. meritvi izkazuje viden napredek. Uspeh 4. razreda ob 2. merjenju je 16,4  % višji. Večina 
učencev pisno tvori bolj zaokroženo in smiselno povezano besedilo z vključitvijo bistvenih podatkov. 
Prav tako se je glede na prvo analizo izboljšalo stanje z vidika uporabe slovnice ter pravopisa. 
Pravopisno-slovnične napake so močneje prisotne pri posameznikih s poudarjenimi težavami na 
področju pisanja, ki pri pouku slovenščine-jezika dosegajo le minimalne standarde in cilje znanja, 
medtem ko so ostali pokazali napredek na področju pravopisa.  
 

 

3.1.5 Strokovni aktiv : 5. razred 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: Pisanje tvorbne naloge: opis rastline, kjer so učenci lahko dobili 4 T za 

vsebino in 2 T za pravopis. 

1. Meritev (14. 11. 2016) 
 

 pravopis vsebina skupaj 

5. a 15 % 68 % 48 % 

5. b 30 % 65 % 53 % 

5. c 24 % 60 % 48 % 
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Skupni dosežek 5. razreda je 49,6  %.  
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 

 
2. meritev (19. 4. 2017) 

 pravopis vsebina skupaj 

5. a 50 % 86 % 68 % 

5. b 55 % 83 % 72 % 

5. c 50 % 88 % 75 % 

 
Skupni dosežek 5. razreda je 71,5  %. Izboljšali so rezultat pisanja, tako pravopis kot vsebino.  
 

 

3.1.6 POŠ Studenec 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: Opis poskusa 1., 2. razred, Opis družine po danih 
podatkih 3., 4., 5. r. 
 
1. meritev (18. 11. 2016) 

r./št. u.  % vrednotenje 

1./10 72,5 dobro 

2./7 66,4 dobro 

3./3 74,5 zelo dobro 

4./4 60,0 delno ustrezno 

5./5 75,0 dobro 

POŠ 69,68 dobro 

 
Skupen dosežek je 70 %, kar je dobro. 
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Vmesne dejavnosti: 

Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju. 

Poudarek pri nalogah tvorbnega tipa je bil, da morajo pri oblikovanju besedil upoštevati določeno 

število zahtevanih elementov – besed. 

2. Meritev (4. 5. 2017) 

 

 

 

 

 

Učenci po sedmih mesecih napredujejo.  Naloga je je zanimiva predvsem zaradi tega, ker lahko 

učenci na danem primeru vidijo, koliko so napredovali in kaj še morajo izboljšati, kar pa je tudi cilj 

formativnega spremljanja. 

 

3.1.7 POŠ Loka 

UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: S pomočjo tvornih nalog napišejo povzetek 
opravljene dejavnosti. 
 
1. meritev (12. 11. 2016) 
 

 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. 

r./št. u.  % vrednotenje 

1./8 90,8 odlično 

2./7 60 delno ustrezno 

3./3 90 odlično 

4./4 72,5 dobro 

5./5 80 zelo dobro 

POŠ 78,26 zelo dobro 
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1. razred 7/100 % 6/85,7 % 6/85,7 % 5/71,4 %  

2. razred 2/100 % 2/100 % 2/100 % 1/50 % 1/50 % 

3. razred 5/71,4 % 5/71,4 % 6/85,7 % 5/71,4 % 6/85,7 % 

4. razred 8/ 80 % 7/70 % 7/ 70 % 6/ 60 % 8/80 % 

5. razred 6/ 100 % 6/100 % 4 /66,66 % 5/ 83,33 % 5/ 83,33 % 

POŠLoka  % 90 % 85,4 % 81,4 % 67,1 % 74,7 % 

 
Skupen dosežek POŠ Studenec je  je 91  %, kar je zelo dobro. Z rezultati so učiteljice le delno 
zadovoljne in z rednimi vajami so poskušale rezultate izboljšati.  
 
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 (15. 4. 2017) 

 

 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  % 71  % 57  % 85  % 

2. razred 100  % 100  % 100  % 50  % 100  % 

3. razred 85,7  % 85,7  % 85,7  % 42,8  % 85,7  % 

4. razred 100  % 90  % 80  % 70  % 80  % 

5. razred 100  % 100  % 83,33  % 83,33  % 83,33  % 

POŠ Loka  97,14  % 95,1  % 84  % 60,6  % 86,8  % 

 
Skupen dosežek POŠ Studenec je  je 100 %, kar je zelo dobro.  
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Ugotovitev 

V vseh razredih se je rezultat izboljšal.  

3.1.8 Primerjava vseh razredov: 

 

3.1.9 Strokovni aktiv: SLOVENŠČINA 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: v določenem številu povedi zapisati podobnosti in razlike glede 

vsebine in vrste 5 besedil na temo Romeo in Julija (1. meritev) in opis poti (2. meritev). Izboljšanje je 

za 2  %, in to na področju pravopisa, ne vsebine. Spremljanje iste generacije v 4 letih kaže naslednje 

rezultate: 2013/14 izboljšanje za 18  %, 2014/15 za 10  %, 2015/16 za 2  % in 2016/17 za 2  %.  

 

3.1.10 Strokovni aktiv: ŠPORT 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: reševanje vprašalnikov. 1. meritev: namesto odgovorov v povedih še 

kar veliko naštevanja, zamenjujejo motorične sposobnosti in sam naziv testa pri ŠVK. 2. meritev 

izboljšanje. Nekaj je še vedno odgovorov v obliki naštevanj, zmanjšale so se pravopisne napake. 

Estetski izgled še ni vzpodbuden.  
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3.1.11 Strokovni aktiv: GLASBENA UMETNOST 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: pisanje sestavka o klasicizmu (1. meritev) ter romantiki in skladateljih 

tega obdobja (2. meritev). Kriteriji: vsebina, slog in pravopis. Napredek je za samo 1  %, kar je glede 

na vložen trud premalo.  

 

3.1.12 Strokovni aktiv: LIKOVNA UMETNOST 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: povzetek prebranega teksta o likovni teoriji v 6. c  
(1. meritev) in 8. a (2. meritev). Spodbujati bo potrebno željo po bralni pismenosti. 

 

3.1.13 Strokovni aktiv: MATEMATIKA 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: reševanje kompleksno sestavljenih nalog. 
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Rezultat je primerljiv z aktivnostjo učencev in ocenami. Učenci s slabšimi ocenami se težko lotijo 

reševanja zaradi težav z branjem, s pozornostjo in sistematičnim reševanjem. 

 

3.1.14 Strokovni aktiv: NARAVOSLOVJE 

UČNI CILJ, ki smo  ga spremljali: pisanje poročila na temo botanični vrt , živalski vrt, na temo dihal, 

čutil in razmnoževanja organizmov v 7. c, 8. c in 9. c. Raven bralne pismenosti je približno enaka oz. 

za 1,1  % je druga nižja zaradi nekaj dodatnih zahtev. 

 

3.1.15 Strokovni aktiv : TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: samostojen zapis  glede na pet vprašanj o umetnih snoveh (1. 

meritev) in električnem krogu (2. meritev). Povedi so nerodno oblikovane, skromne, pogosto 

nečitljive (bolj pri fantih). 

 



21 
 

3.1.16 Strokovni aktiv : TUJI  JEZIK ANGLEŠČINA 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: pisni sestavek o svojem življenju in življenju svojih prijateljev (1. 

meritev) in opis preteklega dne – uporaba preteklika v trdilnih in nikalnih povedih (2. meritev). Delno 

zadovoljni, saj je 2. meritev pokazala napredek, a so pričakovali še višji napredek.  

  

3.1.17 Strokovni aktiv : DRUŽBOSLOVJE 

UČNI CILJ, ki smo ga spremljali: samostojen zapis o prvi svetovni vojni v 9. r., protestantizmu na 

Slovenskem v 8. r. (1. meritev), Slovencih v medvojnem obdobju v 9. r. in kongresu na Dunaju v 8. r. 

(2. meritev). Zadovoljni, saj se je izboljšal rezultat za 1,7  % oz. učenci ne pišejo več v alineah.  

 

VMESNE AKTIVNOSTI :  
- GUM: branje z razumevanjem, zapis razlag učencev v zvezek 
- LUM: poudarki na pisnem in ustnem izražanju  
- MAT: reševanje kompleksnih besedilnih nalog, sestavljanje tvorbnih nalog, kompleksne 

besedilne naloge del pisnega ocenjevanja, redno spremljanje domačih nalog, poprava domačih 
nalog 

- NAR –BIO – KEM –GOS: pisanje kratkih povzetkov oz. poročil učencev za domačo nalogo 
-  ŠPO: ustno spraševanje s področja športa, analiza ŠVK in ob njej pogovor, pogovor o NPZ pri 

predmetu 
- TIT: redno in dosledno reševanje nalog v delovnem zvezku; pisanje v povedih 
- SLO: pravopisne in jezikovne zakonitosti upoštevali pri večini samostojnih zapisov 
- TJA: večkratna možnost pisanja po iztočnicah, analiza, poprava, govorni nastopi,uporaba novih 

obširnejših učbenikov, daljša besedila z širokim in zahtevnim besediščem 
- DRUŽBOSLOVJE: delo z viri, analiza slikovnega gradiva, analiza tematskih zemljevidov, 

samostojno oblikovanje tvorbnih besedil 
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3.1.18 Grafični prikaz rezultatov predmetne stopnje 

 

Napredek je opazen pri vseh aktivih.  Manjše odstopanje so izmerili v aktivu NAR … (2. meritev je za 
1,1  % nižja kot prva) zaradi dodatnih zahtev pri drugi meritvi in likovni umetnosti, kjer učiteljica 
meni, da se učenci premalo zavedajo pomena bralne pismenosti. Vsi menimo, da so naloge 
tvorbnega tipa pomembne in želimo z njimi nadaljevati.  

3.2 Ovrednotenje doseganja zastavljenega vzgojnega cilja  

3.2.1 Strokovni aktiv 1. razreda 

Razred in oddelek: 1. a, 1. b, 1. c 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

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

Čas meritev:  oktober, maj 

Merilo: Število podatkov, ki jih je učenec povedal o naključno izbranem sošolcu. 
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Število podatkov o sošolcu se je pri 2. meritvi: 

- 1.a povečalo za 3,4 
- 1.b povečalo za 1,4 
- 1.c povečalo za 3,6 

 
Vmesne dejavnosti:  
1.a (Tanja Žnidaršič, Martina Trbovc):  

- učenci pripoveduje o svojih doživetjih med vikendom, 

- socialne igre, 

- vsak teden nov kritični prijatelj. 

 

1.b (Veronika P. Zgonc, Majda Dolenšek):  

- jutranji pozdravček in jutranji krog, 

- socialne igre, 

- rekreativni odmor, 

- sprotno reševanje razredne problematike, 

- klobčič povezanosti, 

- samoocena vedenja, 

- risanje piktogramov ob kršenju dogovorov. 

 

1.c (Katja Lackovič, Terezija Kunšek):  

- socialne igre spoznavanja, 

- učenci pripovedujejo o svojih doživetjih med vikendom, 

- klepet s sošolcem v jutranjem krogu,  

- debata v skupinah, 

- pohvala sošolcu. 

 
Refleksija: 

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

povečalo. K temu so zagotovo pripomogle dejavnosti, ki so jih izvajali skozi celo šolsko leto in so bile 

namenjene medsebojnemu spoznavanju. Opažajo pa, 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 zadovoljne, zdelo se jim je zanimivo poslušati njihove opise. 

Vesele so, da so učenci izpostavljali večinoma pozitivne lastnosti sošolcev. V prihodnje bi spremenile 

le okolje, v katerem bi izvajale meritvi (bolj sproščeno, umirjeno, spodbudno…). Tudi prihodnje šolsko 

leto bi izvajale enako vzgojno dejavnost. 

3.2.2 Strokovni aktiv 2. razreda 

Razred in oddelek: 2. a, 2. b, 2. c 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

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

Čas meritev: oktober, maj  

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

 

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

- 2.a za 3,4 
- 2.b za 0,5 
- 2.c za 3,2 

 
Vmesne dejavnosti:  

- igre medsebojnega spoznavanja (vsi),  

- sodelovalno delo v paru (2.a, 2.c), 

- sodelovalno delo v skupini (2.a, 2.c). 

Merila za spremljanje in vrednotenje vmesnih dejavnosti: merjenje zadovoljstva učencev (anketa), 
2.c tudi s pogovorom in izdelavo sociograma. 

Refleksija: 

2.a:  Opazen je napredek, ki pa je spremenljive narave. Dejavnosti so uspešno izvajali v skladu z 

akcijskim načrtom. Opisovanje sošolca /sošolke je še za učence nedosledno, v precejšnji meri vezano 

na učiteljeve spodbude. S to dejavnostjo bi nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu. Predlagajo, 

da vzgojni cilj MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE IN SPREJEMANJE  še naprej ohranjajo kot vrednoto, ki je 

del našega življenja in pozitivno vpliva na preprečevanje nasilja in dobro razredno klimo oddelka. 

2.b: Dosegli so večje poznavanje učencev med seboj, večjo povezanost in boljše odnose. Rezultati so 

pokazali, da se učenci bolje poznajo med seboj, saj so znali vsi našteti vsaj nekaj lastnosti več kot pri 

prvem merjenju. Z rezultati je učiteljica zadovoljna, saj so izboljšali svoje poznavanje prijateljev. 

Prihodnjič bi vključila več vmesnih dejavnosti za še boljše poznavanje in delu k strpnosti in 

sprejemanju drugačnosti. 

2.c: Največ učencev je v mesecu maju zapisalo več lastnosti o naključno izbranem učencu, le eden 

učenec je zapisal manj. V povprečju lahko rečemo, da je bil cilj dosežen. Z rezultatom smo zadovoljni. 

Kaže na boljše poznavanje drug drugega, boljšo opismenjenost in širši pojmovni besedni zaklad. V 

naslednjem šolskem letu bodo z učenci več delali na prepoznavanju in imenovanju različnih čustvenih 
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stanj. Učenci jih namreč ne znajo izraziti in zato jih tudi ne zapišejo. Za 2.razred predlagajo isto 

vzgojno dejavnost. 

3.2.3 Strokovni aktiv 3. razreda 

Razred in oddelek: 3. a, 3. b, 3. c 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

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

Čas meritev: oktober, maj  

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

Rezultati: 

 

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

- 3.a za 1,2 
- 3.b za 1 
- 3.c za 6,5 

 
Vmesne dejavnosti:  

3.a:  
- igre timske harmonije, 
- branje zgodbic (o spoštovanju, pomoči, prijateljstvu …), 
- kritični prijatelj (menjava sedežnega reda na 14 dni), 
- skrivni prijatelj.  

Merila za spremljanje in vrednotenje vmesnih dejavnosti: Merjenje zadovoljstva učencev 
(semaforčki: zadovoljen/srednje zadovoljen/nezadovoljen), število izvedenih dobrih del. 
3.b: 

- igre medsebojnega spoznavanja, 
- branje zgodb z vzgojno noto (spoštovanje, pomoč radodarnost …), 
- sodelovalno delo v skupini. 

Merila za spremljanje in vrednotenje vmesnih dejavnosti:  
Sociogram, merjenje zadovoljstva učencev (semaforčki). 
3.c:  

- medsebojne predstavitve učencev, 
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- usmerjeno skupinsko in sodelovalno učenje, 
- izpolnjevanje Razredne lestvice (knjiga Prijazni učenci, prijazni razredi), 
- izvedba lestvice KDO JE KDO (knjiga Prijazni učenci, prijazni razredi), 
- učenje socialnih veščin. 

Merila za spremljanje in vrednotenje vmesnih dejavnosti:  

- število podatkov o naključno izbranem sošolcu,  
- vrednotenje medsebojnih dosežkov - formativno spremljanje,  
- informacije o individualnem počutju otrok, 
- mnenja o medsebojnem dojemanju sošolcev, 
- merjenje razredne klime z vprašalnikom KDO JE KDO. 

Refleksija: 

3.a:   Učenci so med seboj lepo povezani, pripravljeni so medsebojno sodelovati, si pomagati. S 

pogostim presedanjem smo dosegli, da so medsebojno sodelovali in se spoznavali tudi sošolci, ki si 

sicer niso bili toliko blizu.  Kadar je prišlo do nesoglasij smo se pogovorili, učenci so se drug drugemu 

opravičili, večinoma pa so manjše spore reševali sami, brez potrebe po posredovanju učiteljice. Nekaj 

učencev v oddelku je sicer dominantnih, njihove ideje prevladajo in jih drugi hitro sprejmejo, vendar 

so ti učenci precej pozitivno naravnani, v večini spodbujajo in ustvarjajo pozitivno klimo v oddelku. 

Nekoliko moteče je le, da svoje ideje posredujejo precej glasno, kar je včasih med odmori povzročalo 

precej hrupa. 

Občasno so me učenci zjutraj pričakali v krogu, mi zapeli in pripravili kakšno presenečenje. Tudi to 

kaže, da se znajo dobro organizirati in dogovarjati med seboj. 

Zadovoljna sem, ker opažam, da so učenci med seboj povezani, samoiniciativno so pripravljeni 

priskočiti drug drugemu na pomoč. Pri posameznih učencih je čutiti, da so bolj egocentrično 

naravnani, vendar so jih dominantni, pozitivno naravnani učenci znali precej dobro voditi. Menim, da 

je vredno tudi v naslednjem šolskem letu graditi na dobrih medsebojnih odnosih. Dejavnosti pa se 

lahko obdržijo ali zamenjajo, če bo stanje v oddelku kazalo tako. 

Graditi bi bilo dobro še na samoiniciativnem pospravljanju za seboj, da posameznikov ne bi bilo 

potrebno vedno znova preganjati, da sodelujejo pri pospravljanju, čiščenju po malici, urejanju 

delovnih prostorov po urah likovne umetnosti. 

 

3.b:  Učenci so sprejeli dečka, ki je imel v prvi polovici leta velike težave s primernim odzivanjem 

na zavrnitve s strani sošolcev. Zavračali so ga, ker je bil pogosto nasilen, ob vsaki zavrnitvi in 

nenamernem kontaktu se je počutil ogroženega in se odzval z udarcem. Deček si je želel pozornosti 

sošolcev in sprejetosti, vendar se jim je približeval zelo vsiljivo. Po številnih razgovorih z njim in 

celotnim oddelkom (ko so razumeli njegovo družinsko ozadje) so ga začeli sprejemati kot del ekipe, 

zato se je čutil pomirjenega, nasilne vzorce približevanja sošolcem je zamenjal s primernimi in 

sprejemljivimi. 

Še vedno pa ostaja v razredu učenka, ki je bolj ali manj osamljena. S sošolkami tudi zaide v občasne 

konflikte (prepire). Sošolke ji sicer občasno pomagajo, vendar ne samoiniciativno, običajno na 

spodbudo (in trkanje na vest) učiteljice. 

Oddelek kljub številni povezovalnim dejavnostim (postavitev miz, veliko skupinskega dela, 

omogočanje proste igre zunaj, razgovori) ostaja bolj ali manj razred individualistov, saj je v oddelku 

več otrok, ki so zelo dominantni. Večina sicer zna dobro sodelovati, ko je potrebno, vendar med njimi 
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pogosto pride do nesoglasij, težko sprejemajo kompromise oz. se težko dogovorijo, čigava bo 

obveljala. 

Zadovoljna sem, da je prej omenjeni deček precej spremenil svoje vedenje in da so otroci postali bolj 

strpni drug do drugega. Zagotovo pa stanje ob zaključku leta še vedno ni tako, kot bi si ga želela. 

Rešitve še nisem našla. Mislim, da je nepopoln uspeh tudi posledica karakternih značilnosti učencev, 

ki so osebnostno zelo močni in katerih vedenjske vzorce je težko spreminjati tako, da bi jih 

ponotranjili in se jih držali tudi takrat, ko jih učiteljevo oko ne spremlja. Slika sociograma se razlikuje 

od lanskega šolskega leta in kaže, da nekateri učenci, ki so lansko leto dobili več izbir, letos niso dobili 

nobene ali morda le eno. Lani je bil brez izbir le en učenec, ki pa je letos prejel 3 izbire. Učenci, ki so 

bili že lani med bolj priljubljenimi, pa so svojo priljubljenost še povečali, na kar kaže povečano število 

izbir.  

Po teh rezultatih bi lahko sklepala, da sem morda večino pozornosti namenila enemu učencu in 

njegovi socializaciji, saj je bilo njegovo vedenje izredno zaskrbljujoče in problematično, ob tem pa 

nekoliko zanemarila odnose med ostalimi.  

Obdržala bi enake dejavnosti s sprotnimi dopolnitvami glede na klimo celotnega oddelka. Težko je 

izbirati dejavnosti v naprej, ko otrok še ne poznaš. 

 

3.c: Dosegla sem zastavljene vzgojne cilje. Učenci v oddelku so se oblikovali v skupino do meseca 

decembra. Učenci kot skupina so na začetku šolskega leta izjemno težko sprejemali avtoriteto 

učitelja, saj so morali v času učnega procesa presegati svoj egocentrizem in delovati sodelovalno. 

Pokazali so manjšo prilagodljivost spremembam in posamezniki so imeli težave s sprejemanjem novih 

situacij, novih medsebojnih vezi. Veliko časa smo namenili tudi kulturni medsebojni komunikaciji med 

učenci, ki sicer niso bili v prijateljski navezi. Opazen je viden napredek pri sprejemanju novih situacij, 

strpnosti in komunikaciji. K le-temu je zagotovo pripomoglo tudi formativno spremljanje v dnevnih 

situacijah pouka. 

Zadovoljna sem z opravljenim delom. Doseženo je v veliki meri odvisno od želje, vztrajnosti in 

prizadevnosti učitelja, da oblikuje skupino, kjer nihče ni osamljen ali izločen in kjer vladajo strpni 

odnosi. Želja učitelja se udejanji skozi otroke z veliko mero vztrajnosti in  potrpežljivosti. Opažam, da 

količina opisanih podatkov o sošolcu ne zagotavlja sodelovalnega dela. To pripomore k boljšemu 

medsebojnemu poznavanju, ne zajema pa empatije in odnosov, kar je negativna stran opravljene 

vzgojne dejavnosti. 

Za drugo šolsko leto bi predlagala spremembo vzgojne dejavnosti. Želela bi delati na kulturni 

komunikaciji (je pomembna življenjska veščina, ki se jo morajo učenci priučiti).  

3.2.4 Strokovni aktiv 4. razreda 

Razred in oddelek: 4.a, 4. b, 4. c 

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 2016,  maj 2017 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 

Rezultati: 

 

Legenda: 

MOO 3-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 3. razredu 

MOO 3-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 3. razredu 

MOO 4-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 4. razredu 

MOO 4-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 4. razredu 
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Legenda: 

ORO 3-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 3. razredu 

ORO 3-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 3. razredu 

ORO 4-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 4. razredu 

ORO 4-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 4. razredu 

4. a:  

Ob 2. meritvi v 4. razredu učenci višje ocenjujejo povezanost in zadovoljstvo z odnosi v razredu kot 

ob začetku šolskega leta, njihova pričakovanja pa ostajajo relativno enaka. Želijo si še boljših 

odnosov, kar daje ustrezno motivacijo za nadaljnje delo.  

Kategorija osebnostni razvoj označuje tekmovalno vzdušje v razredu oz. željo učencev po doseganju 

boljših rezultatov od drugih, konfliktnost med učenci in zaznano stopnjo težavnosti šolskega dela. 

Zaznano stanje na tem področju ostaja relativno enako kot ob začetku šolskega leta, pričakovanja 

učencev pa naraščajo (želijo si še manj tekmovalnosti in konfliktnosti). Velika razlika med obstoječo in 

želeno stopnjo tekmovalnosti in napetosti nakazuje, da si učenci zelo želijo izboljšav na tem področju. 

4. b:  

Ob drugi meritvi je zaznana stopnja povezanosti in zadovoljstva z odnosi v razredu narastla in tudi 

pričakovanja učencev so se zvišala. Želijo si še boljših odnosov in več povezanosti.  

Visoko povprečje kategorije osebnostni razvoj označuje tekmovalno vzdušje v razredu oz. željo 

učencev po doseganju boljših rezultatov od drugih, večjo konfliktnost med učenci in zaznano visoko 

stopnjo težavnosti šolskega dela. V primerjavi z začetkom šolskega leta učenci zaznavajo stanje v 

razredu kot manj tekmovalno in konfliktno. Porastla so tudi njihova pričakovanja. Velika razlika med 

obstoječo in želeno stopnjo tekmovalnosti in napetosti nakazuje željo učencev po izboljšavah. Glede 

na to, da je razlika zelo velika, bi bilo priporočljivo delo z oddelkom na postavljanju manjših, 

postopnih in dosegljivih ciljev.  

4. c:  

Ob 2. meritvi ostaja stopnja zadovoljstva učencev glede povezanosti in prijateljskih odnosov v 

razredu relativno enaka, so pa močno padla njihova pričakovanja in se poenotila z zaznanim realnim 

stanjem. Iz rezultata bi bilo moč sklepati, da so učenci zadovoljni z medosebnimi odnosi kakršni 

trenutno so. Ker pa je zaznano stanje precej nižje od optimalnega, bi bilo smiselno z učenci v 

prihodnje delati najprej na pričakovanih odnosih v razredu in dvigniti njihovo motivacijo za 

spremembe.  

Stopnja tekmovalnosti in konfliktnost v razredu ostaja relativno enaka kot ob začetku šolskega leta, 

pričakovanja pa so se tudi v tem primeru znižala in se približujejo dejanskemu stanju. V naslednjem 

šolskem letu bi bilo smiselno najprej preveriti konkretna pričakovanja učencev glede odnosov v 

razredu, nato pa skupaj z njimi postavljati manjše, kratkoročne, dosegljive cilje v smeri doseganja 

pričakovanega vedenja.   
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Vmesne dejavnosti:  

4. a: 
- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 
- Skupinsko učenje (Vsi učenci naj vsaj enkrat prevzamejo vodstvo  skupine.) 
- Sodelovalno učenje 
- Skriti prijatelj (več različnih iger) 
- Socialne igre pri razrednih urah  

4. b: 
- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 
- Posredovanje povratne informacije o prejetih rezultatih ankete učencem ter diskusija. 
- Anonimni zapisi: učitelj (všeč mi je/ni mi všeč); sošolci (všeč mi je/ni mi všeč) 
- Socialne igre ( poudarek in redna ponovitev igre Menjanje vlog) 
- Skupinsko delo 
- Izpolnjevanje vprašalnikov za 2. merjenje razredne klime 

 
4. c: 

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 
- Posredovanje povratne informacije o dobljenih rezultatih učencem  
- Refleksija in diskusija  
- Izbor strategij delovanja v prihodnje z osnovnim ciljem spreminjanja razredne klime 
- Sodelovalno učenje pri pouku (pri različnih predmetih) 
- Socialne igre (pri RU, ŠPO, GUM, DRU) 
- Program CAP 
- »Ogledalo dobrih del« 
- Formativno spremljanje vedenja 
- Sociometrija 

 

Refleksija: 

4. a:  

V razredu se je strpnost med učenci rahlo povečala, vendar še ni na stopnji željenega. Moti me 

nepovezanost med dečki in deklicami. Učenci so izredni individualisti in sošolcu le s težavo pomagajo. 

Dejavnosti, ki so potekale so stanje rahlo spremenile, vendar posebnega napredka ni, kar je razvidno 

tudi iz rezultatov merjenja 

4. b: 

Glede na izjemno številčnost dečkov v razredu in visoko stopnjo tekmovalnosti, predvsem na 

športnem področju, se je v primerjavi z začetkom šolskega leta stanje izboljšalo in rezultati ankete so 

pokazali manj tekmovalnosti in konfliktnosti. Učenci so izkazali željo po izboljšavah. Menim, da je to 

že velik korak, da učenci sami zaznajo, kje so šibki in kaj bi bilo za boljše odnose popraviti. Ob 

izvajanju samih dejavnosti (igre povezovanja, pomoči), s katerimi smo želeli pri učencih spodbuditi 

kar se da boljši odnos med njimi, sem bila pozitivno presenečena, saj so pokazali večjo mero 

medsebojne pomoči in spodbujanja. Učenci so bili osredotočeni na skupni cilj, in to je bil izpeljati 

nalogo v celoti. Manj zadovoljna pa sem bila pri oblikovanju skupin pri šolskem delu, saj se še vedno 

kaže nezadovoljstvo nekaterih in zavračanje sošolcev, ki so slabši v znanju. 

4. c: 

Na osnovi meritev razredne klime je moč sklepati, da so učenci zadovoljni z medosebnimi odnosi, 

kakršni trenutno so, vendar pa je zaznano stanje precej nižje od optimalnega, zato se z njim ni 
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mogoče zadovoljiti. Dosegla sem večjo stopnjo povezanosti med fanti in dekleti, napredek v socialni 

prilagojenosti nekaterih posameznikov ter izboljšanje odnosov med določenimi učenci, med katerimi 

so v prvi polovici šolskega leta prevladovali konflikti. Zadovoljna sem z odzivom večine učencev glede 

sodelovanja v dejavnostih, ki smo jih izvajali. Nezadovoljna sem s slabim sodelovanjem oz. podporo 

staršev treh učencev v premagovanju njihovih negativnih vedenjskih odklonov v odnosu do vrstnikov. 

Pred začetkom šolskega leta bi se seznanila z rezultati na področju razredne klime v skupini, ki jo bom 

poučevala. V septembru bi v razredu izvedla sociometrijo, ki bi jo med letom dvakrat ponovila ter 

uporabila rezultate pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti. 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 je slednja izredno pomembna. 

3.2.5 Strokovni aktiv 5. razreda 

Razred in oddelek: 5. a, 5. b, 5 .c 

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 2016,  maj 2017 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 

Rezultati: 
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Legenda: 

MOO 4-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 4. razredu 

MOO 4-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 4. razredu 

MOO 5-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 5. razredu 

MOO 5-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 5. razredu 

 
Legenda: 

ORO 4-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 4. razredu 

ORO 4-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 4. razredu 

ORO 5-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 5. razredu 

ORO 5-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 5. razred 

5. a:  

Na področju zadovoljstva z medosebnimi odnosi v razredu stanje ostaja relativno enako kot ob 
meritvi v oktobru 2016 in ravno tako pričakovanja učencev. Razkorak med dejanskim in želenim 
stanjem je zmerno velik in daje ustrezno motivacijo za izboljšave.  

Zaznana tekmovalnost in konfliktnost v razredu ravno tako ostaja relativno enaka, prav tako 
pričakovanja učencev. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem je dokaj velik in zato bi bilo 
smiselno učence voditi v smeri konkretizacije pričakovanj in postavljanja manjših, kratkoročnih in 
dosegljivih ciljev.  

5. b:  

Na področju zadovoljstva z medosebnim odnosi in povezanosti učenci dejansko stanje zaznavajo 
bistveno boljše kot v oktobru. Trenutno je zaznano stanje skladno s pričakovanji, ki so jih imeli v 
začetku tega šolskega leta. So se pa njihova pričakovanja zvišala, kar daje motivacijo za izboljšave.   

Tudi na področju tekmovalnosti in konfliktnosti je opazen velik napredek. Učenci doživljajo bistveno 
manj napetosti v oddelku kot v začetku šolskega leta. Njihova pričakovanja glede želenih odnosov v 
razredu so se zvišala tudi na tem področju, zato bodo lahko učenci v naslednjem šolskem letu delali 
tudi na izboljšavah na tem področju.  

5. c:  

Ob meritvi v 5. razredu je stopnja povezanosti in zadovoljstva z odnosi v razredu spet narastla in je 
višja kot kadarkoli prej. Tudi pričakovanja glede medosebnih odnosov so spet postala visoka, kar 
nakazuje, da si učenci želijo dobro vzdušje v oddelku. 

Kategorija osebnostni razvoj označuje tekmovalno vzdušje v razredu oz. željo učencev po doseganju 
boljših rezultatov od drugih, večjo konfliktnost med učenci in zaznano visoko stopnjo težavnosti 
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šolskega dela. Stopnja se v primerjavi z lanskim šolskim letom niža in se je izenačila z začetkom 
lanskega šolskega leta. Tudi pričakovanja na tem področju so večja kot lani. 

 
Vmesne dejavnosti:  
5. a: 

- socialne igre 
- podarimo si lepo besedo 
- postavljanje kratkoročnih ciljev v oddelku  

 
5. b: 

- Izdelava sociograma 
- socialne igre 
- podarimo si lepo besedo 
- postavljanje kratkoročnih ciljev v oddelku 
- menjavanje članov v skupinah  

5. c: 

- socialne igre 
- podarimo si lepo besedo 
- postavljanje kratkoročnih ciljev v oddelku 

Refleksija: 

5. a: 

Ozaveščanje lastnega vpliva na soustvarjanje klime dvojic, skupine oz. razredne klime.Učenci so 
predlagali zanimive skupinske igre, pri realizaciji so se povezali. Prav tako je bilo opaziti napredek pri 
oblikovanju programa za skupni roditeljski sestanek 5. razreda in na petdnevnem druženju v ŠVN, 
kjer so v skupinah konstruktivno sodelovali in si pomagali.Sledili smo rekom: Dobro se z dobrim 
vrača. / Ne stori drugemu nečesa, kar ne želiš, da bi se pripetilo tebi. 

5. b: 

Zadane cilje smo realizirali, saj so se bistveno izboljšali medosebni odnosi, kar je pokazala tudi druga 
meritev. Tudi na področju tekmovalnosti in konfliktnosti je opazen velik napredek. Učenci doživljajo 
bistveno manj napetosti v oddelku kot v začetku šolskega leta. Z rezultati vzgojne dejavnosti smo 
zadovoljni. Izboljšave so rezultat različnih dejavnosti, ki smo jih izvajali skozi celo šolsko leto. Najbolj 
priljubljena jim je bila igra »Skrivni prijatelj«, ki smo jo tudi ves čas bogatili s spreminjanjem poteka 
igre.  Preko igre so učenci rasli na medosebnih odnosih. K izboljšanju razredne klime je pripomoglo 
tudi zastavljanje kratkoročnih ciljev. Če bi bilo možno, bi imeli vsak teden razredno uro. Nadaljevanje 
s to dejavnostjo in hkrati razvijanje ostalih vrednot spoštovanja. 

5. c: 

Dosegla sem večjo povezanost med učenci, manj tekmovalnosti med njimi. Učenci se ne kregajo med 
seboj, so drug do drugega spoštljivi. Zadovoljna sem z rezultati, ker je to trud mojega osebnega dela z 
učenci, pogovor, igre, razumevanje njihovih težav, spodbuda pozitivnih področij in podajanje svojih 
lastnih osebnih vrednot. 

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) 
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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 2016,  maj 2017 

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 

 
Legenda: 

SISO1 –  stopnja zaznane organiziranosti ob 1. meritvi 

SISO2 - stopnja zaznane organiziranosti ob 2. meritvi 
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6. a:  

Zadovoljstvo z medosebnimi odnosi v razredu je upadlo, medtem ko pričakovanja učencev glede 
želenih odnosov ostajajo enaka. Smiselno bi bilo učence pozvati k temu, da zapišejo oziroma povedo 
svoje videnje sprememb v medosebnih odnosih tekom šolskega leta, z namenom ugotavljanja 
vzrokov, ki so pripeljali do upada.  

Zaznavanje strukture in pravil v razredu je relativno enako kot ob začetku leta, z razkorakom med 
dejanskim in želenim stanjem, kar predstavlja ustrezno izhodišče za nadaljnje delo.  

6. b:  

Zadovoljstvo z medosebnimi odnosi je tekom šolskega leta nekoliko upadlo, pri čemer pa 
pričakovanja učencev glede želenega stanja ostajajo enaka. Razkorak med dejanskim in želenim 
stanjem predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje delo na področju medosebnih odnosov v oddelku.  

Zadovoljstvo s sistemom pravil in reda v oddelku je ravno tako nekoliko upadlo in s tem padlo pod 
želeno stanje. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem ni velik in tudi v tem primeru predstavlja 
dobro izhodišče za nadaljnje delo.  

6. c:  

Na področju medosebnih odnosov je zadovoljstvo učencev upadlo, medtem ko njihova pričakovanja 
glede želenega stanja ostajajo relativno enako.  

Na področju zaznane strukture in pravil je ravno tako opazen upad,  pričakovanja ostajajo enaka.  

Vmesne dejavnosti: 

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 
- socialne igre 
- CŠOD Vojsko 
- Skriti prijatelj 
- naloge Šolskega parlamenta oz. Šolske skupnosti 

 
Refleksija: 

Razredniki so delno zadovoljni, opažajo, da skupne naloge učence povežejo. 

Razredničarka 6.c izpostavi še: Medsebojni odnosi in povezanost in prav tako upoštevanje pravil ni 

doseglo ravni, ki bi si jo želeli učenci in razredničarka. Razlog: 8 neresnih, otročjih fantov (Knavs, 

Ločičnik, Jazbinšek, Teraž, Markl, Mešiček, Samec, Hostnik), ki rušijo tako pravila kot odnose. 

Nekateri fantje žal vidijo kot krivce predvsem druge, sebe ne zaznavajo kot sokrivcev (Samec, 

Hostnik). Med dekleti vladajo poz. odnosi, so zanesljive, odgovorne in delovne. Želijo si, da ne bi bile 

tutorice ali skrbnice motečih fantov. Večjo povezanost in sodelovanje smo dosegli, če smo nekatere 

sošolce umaknili. 

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) 
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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 2016,  maj 2017 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 

Rezultati: 

 

Legenda: 

MOO 6-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 6. razredu 

MOO 6-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 6. razredu 

MOO 7-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 7. razredu 

MOO 7-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 7. razredu 
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Legenda: 

ORO 6-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 6. razredu 

ORO 6-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 6. razredu 

ORO 7-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 7. razredu 

ORO 7-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 7. razredu 

7. a:  

Stopnja zadovoljstva z medosebnimi odnosi je v oddelku rahlo upadla v primerjavi z začetkom 
šolskega leta. Podoben upad se je zgodil tudi v minulem šolskem letu. Želeno stanje na področju 
medosebnih odnosov ostaja relativno enako; razkorak med dejanskim in želenim stanjem je tolikšen, 
da daje dobro izhodišče za nadaljnje delo na tem področju.  

Stopnja zadovoljstva s pravili in organizacijo zelo rahlo upada skozi meritve, pričakovanja učencev pa 
ostajajo relativno enaka. Med dejanskim in želenim stanjem je manjši razkorak, ki tudi v tem primeru 
daje motivacijo za izboljšavo.   

7. b:  

Na področju zadovoljstva z medosebnimi odnosi, z vidika, kot jih meri vprašalnik, je stanje v oddelku 
relativno enako kot ob začetku šolskega leta. Tudi pričakovanja učencev so enaka. Manjši razkorak 
med obstoječim in želenim stanjem daje motivacijo za izboljšave.  

Na področju organiziranosti in pravil je zaznano stanje v razredu nekoliko slabše kot ob začetku 
šolskega leta. Rezultat na področju pričakovanega sistema v razredu ostaja enak. Tudi v tem primeru 
razkorak med obstoječim in želenim stanjem daje motivacijo za  spremembe v pozitivni smeri.  

7. c:  

Zadovoljstvo učencev z medosebnimi odnosi v oddelku je relativno enako kot ob meritvi v začetku 
šolskega leta in načeloma skladno z njihovimi pričakovanji, imajo pa še nekoliko prostora za 
izboljšave.  

Na področju zaznavanja sistema, organizacije in pravil je stanje v razredu ravno tako relativno enako 
kot v  začetku šolskega leta, pričakovanja prav tako in tudi v tem primeru je zaznano stanje relativno 
skladno s pričakovanji učencev. So pa njihova pričakovanja na tem področju nekoliko nižja od 
optimalnega stanja (in tekom zadnjih 2 šolskih let rahlo upadajo), zato bi bil pri delu z razredom 
smiseln poudarek na ozaveščanju pomena strukture in dogovorjenih pravil.  

Vmesne dejavnosti: 

- Izbira razrednega pravila, ki bo izboljšalo odnose v oddelčni skupnosti: 
- Pogovor o idealni oddelčni skupnosti 
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- Pregled pravil šolskega reda 
- Izglasovanje najpomembnejšega razrednega pravila, zapis pravila na plakat in tabele za 

spremljanje 
- Oblikovanje korakov za doseganje zastavljenega cilja 

Refleksija: 

- odnosi med učenci so se izboljšali, 
- samoiniciativno je nastalo več tutorskih parov, 
- ob učencih tujcih se je povečala strpnost do drugačnih (7. b in 7. c), 
- večkratno branje in ponavljanje PŠR je vodilo v boljše poznavanje PŠR. 

Učenci so si ob razgovorih o vrednotah, medsebojnih odnosih, vzrokih in možnostih za reševanje 

konfliktov, PŠR privzgajali pozitiven odnos do sočloveka. Ob tem smo zelo zadovoljne. Celo v primeru, 

ko so učenci v začetku izkazali preveliko mero egoizma in se je razredničarka načrtno spoprijela s 

problemom, se je ob koncu leta to delo pozitivno obrestovalo. 

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.  

SISTEM - red in organizacija 
- jasnost pravil 

Opisuje organizacijski vidik pouka in pravila, 
ki veljajo.  

 

Čas meritev: oktober 2016,  maj 2017 

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

 

Legenda: 

MOO 7-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 7. razredu 

MOO 7-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 7. razredu 

MOO 8-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 8. razredu 

MOO 8-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 8. razredu 

 

Legenda: 

ORO 7-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 7. razredu 

ORO 7-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 7. razredu 

ORO 8-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 8. razredu 

ORO 8-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 8. razredu 

8. a:  

Na področju zaznavanja sistema oddelka, učenci z zadnjo meritvijo zaznavajo nekoliko več 
organizacije in pravil. Na področju medosebnih odnosov se stanje slabša v primerjavi z  začetkom 
šolskega leta. 

8. b:  

V začetku letošnjega šolskega leta je stopnja zadovoljstva učencev z medosebnimi odnosi v razredu 
relativno enaka, ravno tako ostajajo enaka njihova pričakovanja. Razlika med zaznanim in 
pričakovanim stanjem se manjša, kar pomeni, da učenci dosegajo v odnosih stanje, kot si ga želijo.  
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Na področju zaznavanja sistema oddelka, učenci z vsako meritvijo zaznavajo nekoliko več organizacije 
in pravil in se s tem približujejo želenemu stanju.  

8. c:  

Na področju zaznanih medosebnih odnosov v razredu je zadovoljstvo učencev relativno enako kot v 
začetku šolskega leta, so se pa zvišala njihova pričakovanja, kar trenutno daje dobro izhodišča za delo 
z oddelkom na tem področju.  

Na področju zaznavanja strukture in pravil sta zadovoljstvo učencev in njihova pričakovanja relativno 
enaka kot ob začetku leta. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem pa daje možnosti za 
izboljšave.  

Vmesne dejavnosti  

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 
- Skupinsko soustvarjanje učencev pri izdelavi izdelkov za novoletno tržnico. 
- Načrtovanje skupnih aktivnosti (pust, zbiralna akcija papirja, zaključna prireditev za starše) 
- Socialne igre 
- Sociogram 
- Trening socialnih veščin 

Refleksija  

8. b  

Nekatere  zastavljene cilje smo dosegli z doslednostjo in redno kontrolo in takojšnjim ukrepanjem. Še 

vedno smo bili premalo uspešni  pri reševanju problema pisanja  domačih nalog. Kljub obveščanju 

staršev, da učenci  ne delajo domačih nalog, so učenci še kar naprej prihajali brez domačih nalog. 

Nekoliko se je stanje izboljšalo, ko so učenci morali osebno voditi evidenco delanja nalog v učilnici 

BKK. To evidenco so morali pokazati tudi razredniku. Sredi šolskega leta se je stanje nekoliko 

izboljšalo na koncu leta pa spet poslabšalo. Učenci počasi spoznavajo pomen domačih nalog za 

usvajanje znanja. Pri domačih nalogah je bil najbolj učinkovit ukrep telefonsko obveščanje staršev. 

Izvajanje vzgojne dejavnosti je bilo nekoliko bolj uspešno pri izboljšanju medsebojnih odnosov v 

razredu. Na področju odgovornosti do rezultatov lastnega dela pa je še veliko manevrskega prostora, 

kjer bodo učenci v naslednjem šolskem letu lahko odgovoren način dela in obnašanja izboljšali. Bolj 

strogi ukrepi bodo morali biti pri učencih brez domačih nalog in predvsem- starši otrok morajo 

prevzeti večji del bremena pri kontroli pisanja domačih nalog. 

8. c  

Mislim, da so se medsebojni odnosi med učenci izboljšali. Učenci so postajali bolj povezani med 

seboj, več so si pomagali. Potrebno pa bo še delati na upoštevanju pravil, ki jih nekateri učenci, kar 

naprej kršijo. Povečati tudi samozavest in samospoštovanje nekaterih učencev. Najbolj učinkovito se 

je izkazalo izvajanje in načrtovanje skupnih aktivnosti. Učenci zelo radi skupaj ustvarjajo in pomagajo 

šoli, zaposleni učenci ne kršijo pravil. Pri domačih nalogah - povečati lastno odgovornost in 

odgovornost posameznika. Morda začeti s formativnim spremljanjem na vzgojnem področju.  

Predlagamo pa: 

- Trening socialnih veščin - delavnice  
- Trening asertivnosti  
- Spodbujanje posameznikove samostojnosti in neodvisnosti 
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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.  

Čas meritev: oktober 2016,  maj 2017 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – RAZREDNO OKOLJE 

Rezultati: 

 

Legenda: 

MOO 8-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 8. razredu 

MOO 8-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 8. razredu 

MOO 9-1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v 9. razredu 

MOO 9-2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v 9. razredu 
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Legenda: 

ORO 8-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 8. razredu 

ORO 8-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 8. razredu 

ORO 9-1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v 9. razredu 

ORO 9-2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v 9. razredu 

9. a:  

Stopnja zadovoljstva učencev z medosebnimi odnosi se tekom leta ni spremenila in ravno tako so 

enaka ostala pričakovanja učencev. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem je ostal zmeren. Na 

področju zaznavanja strukture in pravil je opaziti enako – stopnja zadovoljstva je ostala enaka in 

ravno tako pričakovanja učencev; razkorak zmeren.  

9. b:  

Stopnja zadovoljstva učencev z medosebnimi odnosi v oddelku se tekom leta ni bistveno spremenila, 

enaka pa so ostala tudi pričakovanja učencev glede želenega stanja. Razkorak med dejanskim in 

želenim stanje je ostal zmerno velik.  

Tudi stopnja zadovoljstva s strukturo in pravili v oddelku je ostala relativno enaka in ravno tako so 

ostala relativno enaka pričakovanja učencev. Razkorak med dejanskim in želenim stanjem je ostal 

zmerno velik.  

9. c:  

Stopnja zadovoljstva učencev z medosebnimi odnosi v oddelku je tekom šolskega leta ostala relativno 

enaka, so se pa povišala pričakovanja učencev glede želenega stanja. Razkorak med dejanskim in 

želenim stanjem se je tako rahlo povišal, kar je učencem verjetno dalo dodatno motivacijo za 

izboljšave.  

Na področju  zaznavanja strukture in pravil v oddelku so pričakovanja učencev glede želenega stanja 

ostala enaka, je pa nekoliko upadlo njihovo zadovoljstvo z dejanskim stanjem. V začetku leta so bili 

učenci zadovoljni s stanjem in posledično verjetno niso bili motivirani za delo na tem področju. 

Morda je to eden od razlogov za zaznan upad.  

Vmesne dejavnosti 

- predstavitev rezultatov, refleksija, diskusija 

- Intervencija- identifikacija problema, aktivno načrtovanje  
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- Dejavnosti na področju: RAZREDNO OKOLJE, MEDOSEBNI ODNOSI in SISTEM: (akcije, socialne 

igre, organizirane dejavnosti, usmerjen prosti čas, delo v skupinah) 

- Organizirane dejavnosti:  

- Izdelava izdelkov za novoletno tržnico 

- Zbiralna akcija papirja 

- Priprava na valeto 

- Priprave na predajo ključa  

- Usmerjen prosti čas: 

- Družabne igre (pravila) 

- Delo v skupinah: 

- Pravila v šoli (PŠR, VV, …)  

- Anketa o šolski prehrani 

- Poznavanje- močna in šibka področja šole 

- Delavnica: Kako se počutim v šolo in v oddelku? 

 

Refleksija: 

 

Dejavnosti ob koncu šolskega leta so povezale večino učencev (plesne vaje, predaja ključa, vaje plesa 
in petja, …) 
Skupne vaje za valeto so v zadnjem mesecu krepile medsebojne odnose.  
Priprava na predajo ključa jih je zelo povezala (organizacija- večina učencev je sodelovala) 
Da so dosegli skupen cilj, so si morali med seboj pomagati in drug drugega poslušati. 
Organizirali bi lahko še več skupnih dejavnosti v okviru razrednih ur. 

3.2.10 Strokovni aktiv POŠ Loka pri Zidanem Mostu 

Razred in oddelek: 1., 2., 3. L 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

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

Čas meritev:  oktober, maj 

Merilo: Število podatkov, ki jih je učenec povedal o naključno izbranem sošolcu. 
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Število podatkov o sošolcu se je pri 2. meritvi pri vseh oddelkih povečalo. 

Vmesne dejavnosti:  
 
pogovor in skupno oblikovanje ciljev  
skupinsko delo 
(Vsak učenec je o sebi izdelal plakat, ki ga je do meseca aprila dopolnjeval. Plakat so učenci večkrat 
predstavili. Po predstavitvi plakatov so učenci povedali čim več informacij, ki so se jih zapomnili.) 
razmišljanje o pozitivnih lastnostih sošolcev 
(Učenci so večkrat vpisovali v razpredelnice sošolcev pozitivne lastnosti naključno izbranega sošolca.) 
socialne igre  
 
Refleksija: 

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

lastnosti posameznikov. Še vedno je potrebno delati na poslušanju drugega in primerni komunikaciji- 

npr.: dvig roke, padanje v besedo. 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. 

Razred in oddelek: 4., 5. L 

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 2016,  maj 2017 

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

 

Legenda: 

MOO 1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v lanskem šolskem letu 

MOO 2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v lanskem šolskem letu 

MOO 3 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v letošnjem šolskem letu 

MOO 4 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v letošnjem šolskem letu 

 
Legenda: 

ORO 1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v lanskem šolskem letu 

ORO 2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v lanskem šolskem letu 

ORO 3 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v letošnjem šolskem letu 

ORO 4 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v letošnjem šolskem letu 

 

Vmesne dejavnosti:  
- Pogovor in skupno oblikovanje ciljev 

- Razmišljanje o pozitivnih lastnostih sošolcev 

- Sociogram 

- Igra vlog  

- Sodelovanje in pomoč pri reševanju skupne naloge 

- Zamenjava vlog 

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime  
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Refleksija: 

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

situacije so reševali bolj samostojno. Še je medsebojna tekmovalnost, vendar v pozitivnem smislu. V 

prihodnjem letu  bi z dejavnostmi nadaljevali in si zastavljali tudi kratkoročne cilje. V naslednjem 

šolskem letu bi nadaljevala s to dejavnostjo, da bi bili učenci še bolj povezani in zadovoljni z 

medsebojnimi odnosi. 

3.2.11 Strokovni aktiv POŠ Studenec 

Razred in oddelek: 1., 2., 3. S 

Vzgojni cilj: Medsebojno spoznavanje in sprejemanje 

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

Čas meritev:  oktober, maj 

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

 

Graf: napredek posameznega učenca glede na 1. meritev ob začetku in na koncu šolskega leta 

Vmesne dejavnosti:  
- igre medsebojnega spoznavanja, 
- pogovori v jutranjem krogu 
- Sodelovalno učenje: sodelovalne karte, domine.  
- Igre v paru. 

Refleksija: 

Zdi se mi, da bi določene cilje dosegla tudi brez Akcijskega načrta. Z učenci se vsakodnevno ukvarjam, 

iščem 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. Naše življenje je močno 

prepleteno in odvisno drug od drugega. Lepo bi bilo, če bi bila vzgojna dejavnost naše šole vodilo 
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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.  

Razred in oddelek: 4., 5. S 

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 2016,  maj 2017 

Merilo: Rezultati vprašalnikov za merjenje razredne klime – MOJ RAZRED 

Rezultati: 

 

Legenda: 

MOO 1 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v lanskem šolskem letu 

MOO 2 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v lanskem šolskem letu 

MOO 3 – zaznani medosebni odnosi ob 1. meritvi v letošnjem šolskem letu 

MOO 4 – zaznani medosebni odnosi ob 2. meritvi v letošnjem šolskem letu 
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Legenda: 

ORO 1 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v lanskem šolskem letu 

ORO 2 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v lanskem šolskem letu 

ORO 3 –  stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 1. meritvi v letošnjem šolskem letu 

ORO 4 - stopnja zaznane tekmovalnosti in napetosti ob 2. meritvi v letošnjem šolskem letu 

 

Vmesne dejavnosti:  
 

- Socialne igre – skrivni prijatelj 

- Igre vlog 

- Drevo prijaznih besed 

 ( Na sestanku šolske skupnosti poiščemo nabor prijaznih besed, s katerimi bomo skozi leto 

obdarovali drug drugega in skrbeli za strpnost in potrpežljivost. Na drevesu, ki ga imamo na 

hodniku , bomo izobesili besede in do marca na sestankih SU redno preverjali in poročali, kako 

jih rabimo.) 

- Izpolnjevanje vprašalnikov za merjenje razredne klime 

 

Refleksija: 

 

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. 

Petošolci so bili tutorji prvošolcem. Ugotavljamo, da je bila šolska klima podružnice veliko boljša kot 

razredna. 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. 
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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   

DRUŽBOSLOVJE:  

nadaljevanje dejavnosti, pregled urejenosti zvezkov in nagrada za najboljše  
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Sklep:  

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

obstoječe dejavnosti.  

Nadaljujemo s tvorbnimi nalogami in enotnimi kriteriji, da bomo lahko izvedli primerjavo meritev (pri 

učencih iste generacije). 

Pri vzgojni dejavnosti smo letos lahko opazovali nihanje posameznega oddelka skozi meritve dveh let. 
Analiza klima dobro pokaže nihanja ob večjih spremembah (npr. menjanje razrednika med šolskim 
letom) manjših nihanj oz. sprememb pa ne zazna tako dobro. Zato bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi 
in spremljanju nove dejavnosti znotraj medosebnih odnosov. Ena od razredničark predlaga strpno 
komuniciranje, ki bi zagotovo vplivalo tudi na razvoj medosebnih odnosov in klimo oddelka. 

 


