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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 2017/2018 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. 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
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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.

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

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.

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
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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 šolskem letu 2017/2018 smo na
vzgojnem delovanju šole namenili pozornost razvijanju vrednot pri učencih, starših, zaposlenih.
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
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 samoevalvavcije ter nabor
ukrepov za odpravo slabosti
Pregled spremljanja obeh ciljev za 1. polletje

Tim
UZ
Tim

jan. 2012

Izobraž. Tima za samoevalvacijsko
načrtovanje izboljšav

Tim

mar. 2012

poročilo

in

nadaljnje

mar.

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

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

2. poll.
Jun. 2012

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

september 2013

Prva meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

november,
december 2013

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

skozi leto

Druga meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

april, maj 2013

Zapis poročila in predlogi za delo naprej

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

junij 2013

Seznanitev s poročilom in predlogi

UZ
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avgust 2013

Načrtovanje dejavnosti za izbrani področji

strokovni aktivi

sept. 2013

Prva meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

nov.
2013

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

med letom in po
1. meritvi

Druga meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

april
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
strokovni aktivi

in

nov.
2014

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

med letom in po
1. meritvi

Druga meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

april
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
strokovni aktivi

in

nov. 2015

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

med letom in po
1. meritvi

Druga meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

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

Načrtovanje dejavnosti

Tim za SE

oktober, 2017

Prva meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

november, 2017

Dejavnosti za izboljšanje dosežkov in rezultatov

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

med letom po 1.
meritvi

Druga meritev

Vsak posameznik
strokovni aktivi

in

april, 2018

Zapis poročila in predlogi za delo za naprej

strokovni aktivi

maj, 2018

Seznanitev s poročilom in predlogi izboljšav

UZ, člani tima

junij, 2018

in

in

in

in

dec.

maj

dec.

maj

Načrt na ravni šole je zajemal enotni izobraževalni/učni cilj (bralna pismenost) in enotni vzgojni cilj
(razvijanje vrednot pri učencih, starših in zaposlenih), 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:
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-

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 2017/2018.
Neustrezno
(nezadostno)
Pod 45 %

delno ustrezno
(zadostno)
45 % - 64 %

dobro
65 % - 75 %

zelo dobro
76 % - 89 %

odlično
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.
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 (13. 11. 2017)
Rezultat je zelo dober (81 %). 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. Učenci so bili ustvarjalni.
V prihodnje bodo učiteljice pozornejše na ustrezno oblikovanje povedi in dosledno rabo knjižnega jezika.
Učence bodo navajale na oblikovanje povedi brez mašil (in, in potem) ter jih usmerjale v natančno opisovanje
slike, s tem bodo posledično tudi zgodbe vsebinsko bolj bogate.
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.
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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 (13. 4. 2018)
Rezultat je odličen (95 %). Glede na začetek šolskega leta, so učiteljice z rezultatom zelo zadovoljne. Vesele so,
da so učenci napredovali na vseh področjih pripovedovanja. Največji napredek so učenci izkazali pri oblikovanju
ustrezne stavčne strukture ter pri vsebini zgodbe. Pozornejši so postali pri opazovanju slik in tako so le-te
natančneje opisovali. Prav tako so pri 2. merjenju s svojo domišljijo ustvarjalno obogatili svoje zgodbe. Učenci
so postali pozornejši tudi na zgradbo zgodbe in oblikovali lepe uvode in zaključke. Pri nekaterih učencih sem še
vedno zaznala rabo mašil (in, in potem.)

Uspešnost v % pri pripovedovanju zgodbe ob
sličicah
120
100
80
60
40
20
0
1. a

1. b
1. meritev

1. c

skupaj

2. meritev

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 (14. 11. 2017)
Odlično
(90 %– 100
%)

Zelo dobro
(76 % - 89 %)

Dobro
(65 % - 75 %)

Zadostno
(45 % - 64 %)

Nezadostno
(pod 45 %)

povprečje

2.a

15 %

19 %

27 %

31 %

8%

68 %

2.b

24 %

16 %

16 %

24 %

20 %

66,6 %

2.c

19 %

31 %

27 %

8%

15 %

69,8 %

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 68,1 %.
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,
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2.

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?.

meritev (17. 4. 2018)
Odlično
(90 %– 100 %)
2.a
2.b
2.c

19 %
32 %
27 %

Zelo dobro
(76 % - 89
%)
23 %
28 %
15 %

Dobro
(65 % - 75 %)

Zadostno
(45 % - 64 %)

Nezadostno
(pod 45 %)

povprečje

35 %
12 %
39 %

23 %
16 %
19 %

0%
12 %
0%

70,5 %
71,6 %
71,4 %

Učenci 2. razreda so skupaj dosegli 71,2 %,kar je dobro.
Rezultati so glede na 1. meritev nekoliko boljši. Učenci so spretnejši in znajo ustrezneje tvoriti ter oblikovati
zgodbe. Največ učencev je izgubilo točke pri pravopisu.

Uspešnost v % pri pisanju zgodbe ob nizu sličic
73

72
71
70
69
68

67
66

65
64
2. a

2. b
1. meritev

2. c

skupaj

2. meritev

3.1.3 Strokovni aktiv: 3. razred
UČNI CILJ, ki ga spremljamo: pisanje zgodbe ob urejenem nizu sličic
1.

meritev (22. 9. 2017)
Odlično
(90 %–100 %)
3.a
10 %
3.b
10 %
3.c
15 %

Zelo dobro
(76 % - 89 %)
25 %
25 %
10 %

Dobro
Zadostno
(65 % - 75 %) (45 % - 64 %)
30 %
25 %
40 %
15 %
35 %
25 %

Nezadostno
(pod 45 %)
10 %
10 %
15 %

povprečje
60 %
58 %
63 %

Skupni rezultat 3. razreda je 60,3 %. Dosežki učencev se močno razlikujejo tako v pravopisni kot tudi v idejni
zmožnosti. Najbolj očitna razlika pa je pravzaprav v dolžini zapisov – medtem ko so nekateri že zmožni precej
daljših smiselnih zapisov, določeni komaj zmorejo nekaj preprostih povedi. Več učencev svoje zgodbe ni uspelo
končati. Najpogostejše pravopisne napake, ki se pojavljajo, so velike začetnice (tudi začetku povedi) ter
postavljanje končnih ločil (ne čutijo, kje se mora poved zaključiti). Veliko je tudi izpustov in zamenjav črk,
začudilo pa nas je tudi površno pisanje določenih črk, npr. črki in in j brez pik, šumnikov brez strešic ter črke t
brez strešice.
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Zadovoljstvo učencev je večje od zadovoljstva učiteljic, kar pa pripisujemo še nezgrajeni kritičnosti do svojih
izdelkov.
Vmesne aktivnosti
Poudarki na vsakodnevnem delu z učenci pri vseh predmetih na pisnem in ustnem izražanju:
- Pisanje poprav pisnih izdelkov
- Pozornost na pravopisno pravilnost zapisov pri vseh predmetih
- Usmerjene naloge – opis niza sličic, zapis zgodbe z uporabo danih besed…
- Širjenje besedišča (razlaga neznanih besed, besed nagajivk in uporaba le-teh v povedih, navajanje na
uporabo SSKJ)
- Predpriprava na pisno sporočanje – vaje ustnega opisovanja sličic, razvijanje ideje in bogatenje povedi
- Literarno poustvarjali po obravnavanih književnih vsebinah
2.

meritev (16. 4. 2018)
Odlično
(90 %–100 %)
3.a
5%
3.b
0%
3.c
5%

Zelo dobro
(76%-89 %)
10 %
20 %
20 %

Dobro
(65%-75 %)
30 %
20 %
35 %

Zadostno
(45%-64 %)
30 %
20 %
10 %

Nezadostno
(pod 45 %)
25 %
40 %
30 %

povprečje
72 %
76 %
69 %

Skupni rezultat 3. razreda je 72,3 %.
Procentualni uspeh po oddelkih je razviden iz zgornjih tabel.
Pomemben pa je individualni napredek vsakega posameznika, ki je napredoval v skladu s svojimi sposobnostmi,
predznanjem, vloženih trudom in dojemljivostjo za nove usmeritve in priporočila učitelja. Napredek pri pisanju
je opazen pri vseh učencev, kljub temu pa so med njihovimi dosežki še vseeno velike razlike – tako pri
obvladovanju pravopisa kot tudi po vsebinski plati in idejni moči.
Nasploh opažamo večji napredek v pravopisu, v dolžini zapisa kot pa pri tvorjenju vsebinsko bogate zgodbe.
Zanimive, izvirne ideje je bilo res zaznati le pri peščici učencev, preostali še niso uspeli v svojo pripoved vtisniti
nek oseben pečat in so se držali golega, suhoparnega opisovanja sličic.

Uspešnost po posameznih oddelkih v % pri
pisanju zgodbe ob nizu sličic
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3. a

3. b
1. meritev

3. c

skupaj

2. meritev

3.1.4 Strokovni aktiv: 4. razred
UČNI CILJ, ki ga spremljamo: TVORBNA PISNA NALOGA PRI PREDMETU SLO – Opis srne
na osnovi ključnih podatkov, podanih v preglednici.
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.
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1.

meritev (20. 11. 2017)

4.a
4.b
4.c

Odlično
(90 %– 100 %)
5%
0%
0%

Zelo dobro
(76 % - 89 %)
15 %
10 %
14 %

Dobro
(65 % - 75 %)
25 %
29 %
27 %

Zadostno
(45 % - 64 %)
30 %
33 %
41 %

Nezadostno
(pod 45 %)
25 %
29 %
18 %

povprečje
44 %
44 %
47 %

Uspeh 4. razreda pri pisanju tvorbne naloge je 45 %. 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
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 (16. 4. 2018)
Odlično
(90 %–100 %)
24 %
14 %
5%

4.a
4.b
4.c

Zelo dobro
(76 % - 89 %)
29 %
32 %
40 %

Dobro
(65 % - 75 %)
24 %
36 %
40 %

Zadostno
(45 % - 64 %)
10 %
14 %
5%

Nezadostno
(pod 45 %)
14 %
4%
10 %

povprečje
68 %
67 %
65 %

Skupaj so 4. razredi dosegli 67 %. V vseh treh oddelkih smo z rezultati drugega merjenja zelo zadovoljne, saj se
je pisanje tvorbne naloge precej izboljšalo. Bolje znajo uporabiti dane podatke v povedih, bodo pa morali še
delati na besedišču, da bodo lahko tvorili bogate povedi.

Uspešnost po posameznih oddelkih v % pri
pisnem tvorjenju neumetnostnega besedila opis družine
80
60

40
20
0
4. a

4. b
1. meritev

4. c
2. meritev
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skupaj

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 (13. 11. 2017)

5. a
5. b
5. c

pravopis
20 %
6%
38 %

vsebina
65 %
61 %
66 %

skupaj
52 %
42 %
58 %

Skupni dosežek 5. razreda je 50 %.
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.
Večina učencev je v opis vključila navedene podatke iz preglednice, 6 učencev je čas cvetenja zamenjala za
rastišče. Pri 5 učencih ni bilo ustrezne koherentnosti med povedmi. Nekateri so samo naštevali, nekateri celo
spregledali glagole. Le nekateri so vključili tudi podatke, ki niso bili objektivni.
Vsi pa so upoštevali, da so bili glagoli zapisani v sedanjiški obliki.
S pravopisom nikakor ne morem biti zadovoljna. Najbolj pogoste napake so bile:
ponavljanje besed ima, ima, manjkajoča vmesna ločila (vejica), vrstni red besed.
Zapisi v večini niso bili čitljivi, pohvalim lahko manj kot tretjino učencev.
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 (18. 4. 2018)
5. a
5. b
5. c

pravopis
50 %
31 %
52 %

vsebina
92 %
69 %
89 %

skupaj
78 %
56 %
77 %

Skupni dosežek 5. razreda je 70 %. Izboljšali so rezultat pisanja, tako pravopis kot vsebino.
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3.1.6 POŠ Studenec
UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: Opis poskusa po danih podatkih
1. meritev (17. 11. 2017)
r./št. u.
%
vrednotenje
1./5
75
dobro
2./10
66
dobro
3./8
59
Delno ustreza
4./3
89
Zelo dobro
5./5
60,0
Delno ustreza
POŠ
69,68
dobro
Skupni dosežek je 69,7%.
Učiteljice so le delno zadovoljne in z rednim vajami bomo poskušale rezultate izboljšati.
V 1. razredu ugotavlja učiteljica, da so povedi še skromne, ne uporabljajo pridevnikov. Delo je bilo skupinsko,
zato se povedi enake.
V 2. razredu ugotavlja učiteljica, da so povedi vsebinsko bogate, vendar pravopisno nepravilne. Uporabljajo
veliko mašil. Ena učenka je pripravila slikovni opis postopka ( DSP ) S prikazanim znanjem je učiteljica
zadovoljna.
V 3. razredu so povedi skromne, kratke, z veliko pravopisnih napak.
V 4. razredu pišejo zelo smiselne, jedrnate povedi. Delali bodo še na večjem številu.
V 5.razredu ugotavljam, da niso zapisali smiselne povedi, v kateri bi zapisali, kaj smo s poskusom ugotovili.
Vmesne dejavnosti:
-

Redno opisovanje poskusov ter opisov postopkov.

-

Učiteljica redno popravi zapise, učenci pa dosledno napišejo popravo, če je potrebno tudi popravo
poprave.

2. Meritev (24. 4. 2018)
r./št. u.
1./5
2./10
3./8
4./3
5./5
POŠ

%
96
74
74
98
70
82,40

vrednotenje
odlično
dobro
dobro
odlično
dobro
zelo dobro

Skupni rezultat je 82%.
V 1. in 2. razredu se je zapis oz. opis poskusa v drugem polletju izboljšal. Obliko so vadili skozi celo leto. Z
napredkom je učiteljica zadovoljna, saj so učenci pri delu vztrajni in uspešni. Nižji procent pripisuje njeni visoki
zahtevnosti.
Tudi v 3. razredu je opazen napredek. Uporabljajo več smiselnih in daljših povedi, še vedno pa je veliko
pravopisnih napak. Opaža, da so nekateri učenci prehitro zadovoljni s svojim delom.
V 4. razredu je opazen še napredek, opisi so natančni, pravilno uporabljajo nove pojme, povedi smiselne,
bogate, pravopisnih napak skoraj ni.
V 5. razredu so izboljšali svoje opise. Povedi so kratke, jedrnate, smiselne, a pravopisno neustrezne. Še vedno le
nekaj učencev natančno opredeli, kaj smo s poskusom dokazali.
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3.1.7 POŠ Loka
UČNI CILJ, ki ga spremljamo: BRALNA PISMENOST: S pomočjo tvornih nalog napišejo povzetek opravljene
dejavnosti.
1.

meritev (12. 11. 2017)
Določi temo
prebranega.

1.
2.
3.
4.
5.

razred
razred
razred
razred
razred
%
POŠ Loka

7/100 %
7/100 %
2/100 %
5/83,3 %
8/80 %
92,66 %

Poišče dani
podatek v
besedilu.

7/100 %
4/57,1 %
2/100 %
5/83,3 %
7/70 %
82,08 %

Ustrezno
razume
prebrano
besedilo in
obkroži pravilno
trditev.
7/100 %
6/85,7 %
1/50 %
6/100 %
7/70 %
81,14 %

Razloži besedo
iz prebranega
besedila.

7/100 %
6/85,7 %
1/50 %
4/66,7 %
6/60 %
72,48 %

Natančno in
čitljivo prepiše
določeno poved
vezano na
prebrano
besedilo.
4/57,1 %
1/50 %
6/100 %
7/70 %
69,27 %

Skupen dosežek POŠ Loka je je 67 %. Z rezultati so učiteljice zadovoljne, ker so učenci 1., 2., 3. in 4. razreda
nalogo opravili odlično. Učenci 5. razreda so nalogo opravili dobro.
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.
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2. meritev (15. 4. 2018)
Določi temo
prebranega.

1.
2.
3.
4.
5.

razred
razred
razred
razred
razred
%
POŠ Loka

Poišče dani
podatek v
besedilu.

9/100 %
7/100 %
2/100 %
7/100 %
10/90,9 %
98,18 %

9/100 %
7/100 %
2/100 %
5/71,4 %
9/81,8 %
90,64 %

Ustrezno
razume
prebrano
besedilo in
obkroži pravilno
trditev.
8/88,8 %
6/85,7 %
1/50 %
6/85,7 %
9/81,8 %
78,4 %

Razloži besedo
iz prebranega
besedila.

9/100 %
7/100 %
2/100 %
4/57,1 %
8/72,7 %
85,96 %

Natančno in
čitljivo prepiše
določeno poved
vezano na
prebrano
besedilo.
4/44,4 %
6/85,7 %
2/100 %
6/85,7 %
9/81,8 %
79,52 %

Skupen dosežek POŠ Loka je je 80 %. Če primerjamo obe meritvi ugotovimo, da so se učenci napredovali in
dosegli boljše rezultate. Učenci 4. razreda kljub vajam dosegajo slabši rezultat 2. meritve pri razlagi besed.
Besedila so zahtevnejša, vendar imajo učenci slabši besedni zaklad in pomanjkljivo širino splošnega znanja.
Osvojene besede in pojme hitro pozabijo.
Večkrat smo na skupnih analizah poudarili, da učenci napredujejo, vendar ni to odvisno samo od šolskega dela.
Odvisno je tudi od notranje motivacije, domačega branja in odnosa do dela.

Ugotovitev
V vseh razredih se je rezultat izboljšal.
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3.1.8 Primerjava vseh razredov:

3.1.9 Strokovni aktiv:
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3.1.10 Strokovni aktiv:

3.1.11 Strokovni aktiv:
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3.1.12 Strokovni aktiv:

3.1.13 Strokovni aktiv:
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3.1.14 Strokovni aktiv:

3.1.15 Strokovni aktiv :
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3.1.16 Strokovni aktiv :

3.1.17 Strokovni aktiv :

VMESNE AKTIVNOSTI :
-

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

-

Učenci so večkrat pisali tvorbno nalogo po iztočnicah.

-

Reševanje kompleksnejših besedilnih nalog, spremljanje domačih nalog in poprave, učenci so
samostojno sestavljali tvorbne naloge, kompleksnejše besedilne naloge so bile vključene v pisni
preizkus znanja.

-

Pisanje nalog, v katerih so učenci povzeli bistvo prebranega, pisanje krajših obnov, nadaljevanje zgodb,
obnov s spremenjenim koncem, opisovanje kraja, športa idr. Upoštevanje in ocenjevanje pravopisnih
in jezikovnih pravil pri vsakodnevnem delu.

-

Tvorbne naloge so bile del domačih nalog, pisnega ponavljanja, preverjanja ter pisanje povzetkov.
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3.2

-

Ustno odgovarjanje na postavljena vprašanja, pisanje miselnih vzorcev na temo šport, prepis nalog s
plakatov v hodniku do športne dvorane.

-

Iskanje ključnih pojmov, samostojni zapisi daljših povedi, branje besedil z razumevanjem, razlaga
pojmov.

Ovrednotenje doseganja zastavljenega vzgojnega cilja

3.2.1 Strokovni aktiv 1. razreda

1. razred
VREDNOTE
A: MEDSEBOJNO POZNAVANJE
B: RAZREDNO RAZPOLOŽENJE
C: SPREJEMANJE
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tim za VN

4

1. razred – USMERJENE DEJAVNOSTI
A: Vsak ponedeljek presedanje in spoznavanje novega sošolca, anketni vprašalniki o najljubših stvareh,
predstava Drugačna veverička in njeni prijatelji, film: Petra in Gašper najboljša prijatelja, knjiga: Spomin na
doživetja v prvem razredu
B: Začasni prijatelj, jutranji pozdravček (stisk roke, očesni stik, objem, petka ...), jutranji krog – učenci dnevno
pripovedujejo, kaj se jim je zanimivega zgodilo, sprotno reševanje razredne problematike, klobčič
povezanosti, Sove modrijanke, car tedna
C: Prijateljska dlan, jutranji pozdrav, skrivni prijatelj, Knjiga pohval, druženje z oskrbovanci Doma
upokojencev Sevnica, naloga s starši, ogled gledališke predstave in kratkih filmov o drugačnosti
ZADOVOLJSTVO:
Z izvajanjem vzgojne dejavnosti so učiteljice zadovoljne. Učenci so se skozi skupne aktivnosti povezali in spletli
nova prijateljstva. Vzpostavili so boljše medsebojne odnose. Ob koncu smo zadovoljne učiteljice in učenci. V
razredih je čutiti pozitivno razredno klimo. Učenci so se povezali tudi v oddelkih podaljšanega bivanja.
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3.2.2 Strokovni aktiv 2. razreda

2. razred
VREDNOTE

A: SODELOVANJE
B: SPOŠTOVANJE
C: POZNAVANJE MED SEBOJ
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tim za VN

9

USMERJENE DEJAVNOSTI
A: Mreža prijateljstva, ogledalo dobrih del, stolčki vrednot, sodelovalno učenje, prilagajanje aktivnosti in
dejavnosti za bolje razumevanje in sprejemanje drugačnosti
B: Nizanje besed in besednih zvez o spoštovanju do ljudi, živali, okolja, hrane ter pojasnjevanje; skrivni prijatelj,
druge socialne igre
C: Skrivni prijatelj
ZADOVOLJSTVO
Ob izvajanju vzgojne dejavnosti so učiteljice učence spoznavale ter jih vključevale v različne dejavnosti, ki so
vodile k uresničevanju cilja. Skozi šolsko leto so to nadgrajevale in beležile posamezne napredke. Ugotovile s,
da so učenci napredovali in pokazali veliko mero sprejetosti in strpnosti do sošolcev in sodelovalnega dela.
Z doseženim delom so tako zadovoljne in bodo nadaljevale z dosedanjim delom.
Opažajo, da je na tej starostni stopnji potrebno še toliko bolj dosledno slediti zadanemu cilju in vrednoti.
Zadovoljne so z izvajanjem vzgojne dejavnosti. Upajo, da se bodo ta prijateljstva nadaljevala, negovala in
krepila tudi naprej, kar je bil cilj iger in je pomemben dejavnik v življenju.

3.2.3 Strokovni aktiv 3. razreda

3. RAZRED
VREDNOTE
A: SODELOVANJE IN ODGOVORNOST
B: SPREJEMANJE
C: SPOŠTOVANJE

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tim za VN

13
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USMERJENE DEJAVNOSTI
A: Igre timske harmonije (pogodba 5 prstov), skupinsko delo, delo v dvojicah, medsebojna pomoč, pogosto
menjavanje sedežnega reda, razgovori o strpnem reševanju konfliktov, branje knjig in razmišljanje o sporočilu
B: Iskanje možnosti za izboljšanje vrednote SPREJEMANJE, osebno fotografiranje, osebna predstavitev,
medrazredna tekma z učenci 3. a, poslušanje zgodbice o zasmehovanju RDEČA ali zakaj zasmehovanje ni
smešno, analiza osebnih značilnosti, medrazredna tekma s 3. a, poslušanje različnih zgodbic o negativnih
čustvih, prijateljstvu, zavisti ... , ekipni športni duh, spremljanje doseganja ciljev (plakati, fotografije, kronološki
zapisi ...)
C: Kaj vem o izžrebanem sošolcu? Ogledalo – pisanje pozitivnih lastnosti, skupinsko delo – projekt petkovo
branje, igre timske harmonije, spremljava mesečnega branja, evidenca pozabljanja prinašanja šolskih
potrebščin
ZADOVOLJSTVO
A: Sodelovanje in sprejemanje so v tem šolskem letu dvignili na višji nivo. Manj uspešni so bili pri privzgajanju
odgovornosti, saj so določeni učenci tudi ob koncu šolskega leta pozabljali šolske potrebščine, domače naloge,
liste za evidentiranje branja, poštevanke.
B: Učiteljica je ponosna, da so se otroci spreminjali s pomočjo bogastva knjig v Knjižnici, kjer so poleg izjemnih
vsebin začutili tudi bralni/poslušalski užitek, razvijali bralno kulturo in bralni interes. Vzgojno dejavnost so
uspešno povezali s cilji slovenščine.
C: Izvajanje vzgojne dejavnosti s to generacijo je bilo za učiteljico izredno naporno. Večkrat se ji je zdelo, da vse
to ne vodi nikamor, saj je imela občutek, da se od nekaterih nezrelih učencev vse, kar počnemo, odbije kot
voda od nepremočljive obleke. Da vztrajajo pri svojih vzorcih obnašanja in delovanja in (zaenkrat) še ne
zmorejo drugače. Še vedno meni, da je v tem oddelku toliko res specifičnih otrok, da bo izvajanje vzgojne
dejavnosti tudi v bodoče zelo težko, mukotrpno, predvsem pa zelo potrebno. K sreči so preostali učenci in zlasti
učenke v tem šolskem letu v tem pogledu toliko napredovali, da te sošolce nekoliko potegnejo za seboj.
Zadovoljstvo je torej le delno.

3.2.4 Strokovni aktiv 4. razreda

4. razred
VREDNOTE
A: MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE IN SPREJEMANJE
DRUGAČNOSTI
B: SPOŠTOVANJE, SODELOVANJE, SPREJEMANJE
C: SPOŠTOVANJE

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tim za VN

19

USMERJENE DEJAVNOSTI
A: Sodelovalno učenje, igra vlog, skupinsko delo pri pouku, skriti prijatelj, socialne igre, uresničevanje ciljev
B: Prepoznavanje pozitivnih in negativnih človekovih lastnosti, kopica poklonov – izražanje občudovanja, veriga
povezovanja, socialne/sodelovalne igre, skupinsko delo pri pouku
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C: Sodelovalno učenje pri pouku (pri različnih predmetih), menjavanje delovnih/igralnih skupin, Tedensko
spreminjanje sedežnega reda, dnevno samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje vedenja s pomočjo
individualne preglednice za spremljanje vedenja, tedensko seznanjanje staršev z rezultati, seznanitev staršev z
vzgojno dejavnostjo v oddelku, socialne igre in igre timske harmonije, načrtno učenje socialnih veščin oz.
spretnosti: 1. pozitivni zgled/sprejemanje samega sebe in drugih, 2. dajanje in sprejemanje pohval; spremljanje
doseganja ciljev, anketa ob zaključku šolskega leta
ZADOVOLJSTVO
A: V to vzgojno dejavnost so v okviru različnih dejavnosti vlažili veliko truda. Predvsem so učenci uživali v
socialnih oz. sodelovalnih igrah. Prav tako je bilo zanje zanimivo sodelovalno učenje, saj so vsi v skupini nosili
del 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.
B: Izbira dejavnosti, skozi katere bodo učenci razvijali izbrane vrednote, je bilo težko, saj je težko zadovoljiti
njihova pričakovanja ter interese posameznika. Večinoma učiteljica ni bila najbolj zadovoljna, saj ni bilo pri vseh
učencih prisotnega pozitivnega zadovoljstva ter pripravljenosti na sodelovanje.
C: Učiteljica je bila zadovoljna z odzivom večine učencev glede sodelovanja v dejavnostih, ki so jih izvajali.
Nezadovoljna je ob dejstvu, da jim za več dejavnosti, ki bi bile še kako dobrodošle, v okviru pouka primanjkuje
časa.

3.2.5 Strokovni aktiv 5. razreda

5. razred
VREDNOTE
A: PRIJATELJSTVO (UČENJE, MEDSEBOJNO SPREJEMANJE,
KULTURA IN UMETNOST)
B: PRIPRAVLJENOST ZA MEDSEBOJNO POMOČ (pripadnost,
sodelovanje)

C: SPOŠTOVANJE

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tim za VN
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USMERJENE DEJAVNOSTI
A: Zbiranje hrane za živali v zavetišču, Igra Skriti prijatelj, tutorski pari, delavnica z gongi, ogled filma Košarkar
naj bo, kul veščina, To smo mi, zbiranje hrane in odejic za živali v zavetišču, sodelovalno učenje, socialne igre,
sestavljanje didaktičnih iger na določen učni cilj, priprava zaključnega programa za starše, sociometrična
preizkušnja, anketa
B: Socialne igre, medsebojna pomoč , zbiranje odsluženih igrač, zpolnjevanje vprašalnika za merjenje razredne
klime, sociometrična slika
C: Spremljanje na listu na lestvici od 1 do 5, izbira aktivnih oblik dela, spremljanje doseganja ciljev (plakati,
razmišljanja, fotografije, izdelki učencev, kronološki zapis izvedenih »akcij« …)
ZADOVOLJSTVO
A: Z dejavnostmi, ki so jih izvajali, je učiteljica zadovoljna. Naredili so premik naprej, vendar so še priložnosti za
izboljšave. Tudi učenci so izkazali zadovoljstvo, kar je bilo razvidno iz rezultatov ankete.
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B: Medsebojno povezovanje v mislih in dejanjih v razredni in lokalni sferi je bilo uspešno.
C: Z medsebojnim sodelovanjem učencev sem bolj zadovoljna kot na začetku šolskega leta, saj so učenci postali
strpnejši drug do drugega, vendar bo potrebno še veliko dela na tem področju, predvsem sprotni razgovori.
Učenci predvsem potrebujejo aktivne oblike dela, če so aktivni, potem ni nestrpnosti (spodbujanje
ustvarjalnosti, včasih tudi ideja, ki pride iz učencev samih, ČIM MANJ FRONTALNEGA DELA!). Sama sem to
uresničila, zato sem z aktivnimi oblikami zadovoljna.

3.2.6 Strokovni aktiv 6. razreda
6. a Vrednota: SPOŠTOVANJE
USMERJENE DEJAVNOSTI: Kakšno je tvoje spoštovanje – osebnostni test – Iskalci biserov; Moč besede –
negativna in pozitivna sporočila; socialne veščine, vaje čuječnosti in prijazne povedi o sošolcu; slika – hiša; Kaj
pomeni spoštovanje?
ZADOVOLJSTVO: izboljšava
6. b

Vrednota: SPREJEMANJE

USMERJENE DEJAVNOSTI: Socialne igre – pozitivna lastnost sošolca, razredna pravila, vpliv negativnih in
pozitivnih sporočil, sestavljanka, klobčič volne
ZADOVOLJSTVO: napredek, a še vztrajati
6. C

Vrednota: SPREJEMANJE

USMERJENE DEJAVNOSTI: Aktivnosti v CŠOD Vojsko: »Spoznajmo in povežimo se.«; Kaj bi storil, da bi se bolje
počutil? Negativna in pozitivna sporočila, pogovor o verbalnem nasilju in nevarnostih na družabnih omrežjih,
kaj pomeni sprejemanje? Razredna klima, sociogram
ZADOVOLJSTVO: veliko (razrednik, učenci, starši)

3.2.7 Strokovni aktiv 7. razreda

7. a, b, c:

Vzgojna vrednota:
SPOŠTOVANJE :

medsebojno spoštovanje – samospoštovanje

Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015

9

7. a: USMERJENE DEJAVNOSTI: Pravila medsebojnega spoštovanja, zgoja za zdravje: Varni in osrečujoči odnosi,
socialne igre, Medsebojno spoštovanje: Ne bodimo nestrpni! Priprava in izvedba zaključne oddelčne prireditve
7. b: USMERJENE DEJAVNOSTI: Tridnevno planinsko druženje na planini Kofce, ogled filma v Planetu Tuš,
Prešolanje sošolke na drugo šolo – slovo, sestavljanje pravil oddelčne skupnosti, skupinsko soustvarjanje
učencev pri izdelavi izdelkov za novoletno tržnico; prodaja izdelkov, ogled filma Polnočno sonce v Kino Sevnica,
zaključna dvodnevna prireditev s planinskim pohodom in piknikom s starši na Lisci
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7. c: USMERJENE DEJAVNOSTI: Z govorico telesa do boljših odnosov, zabojčki za novoletno tržnico, namišljeni
televizijski intervju, Jaz tebi – ti meni, spoznavanje nenasilja z zavodom EMMA
ZADOVOLJSTVO:
A: napredek, razredničarka zadovoljna
B: zelo zadovoljen razrednik, učenci, starši (presegli cilje)
C: minimalen napredek, učenke se povezale, učenci se niso trudili; glede na vloženo energijo, prej
nezadovoljstvo kot zadovoljstvo

3.2.8 Strokovni aktiv 8. razreda
8. razred:
A, B:

Vzgojna vrednota:

PRIPRAVLJENOST ZA
MEDSEBOJNO POMOČ

Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015
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8. a: USMERJENE DEJAVNOSTI:
Medsebojna učna pomoč ( TUTORSKI PARI), sodelovanje pri izdelavi izdelkov za novoletno tržnico, socialne
igrice za razvijanje pripadnosti oddelku, medsebojna obdaritev ob novem letu, timska harmonija, predavanje
na temo Medvrstniško nasilje, Iskalci biserov : Prijateljstvo
8. b: USMERJENE DEJAVNOSTI:
Medsebojna pomoč (tutorski pari), sodelovanje pri izdelavi izdelkov za
novoletno tržnico, socialne igrice za razvijanje pripadnosti oddelku, določitev zaupnika v razredu, skrivni
prijatelj, timska harmonija, samoobdarovanje
8. a, b: ZADOVOLJSTVO:
A: 4 tutorski pari, pomoč sošolcem, pomoč pri izpiskih, boljša povezanost
B: cilj ne najbolj dosežen – večina povezanih, nekateri še vedno nesprejeti
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8. c:

VV: ZDRAVJE IN ZNANJE

DEJAVNOSTI:
Medsebojna pomoč (TUTORSKI PARI)
Sodelovanje pri izdelavi izdelkov za tržnico
10 korakov do boljše samopodobe – postavljanje
osebnih ciljev na učnem področju in izven njega
Spremljanje dnevnih dejavnosti učenca
ZADOVOLJSTVO:
razredničarka zadovoljna (pozitivni),refleksija
učencev pokazala visoko stopnjo zadovoljstva
(prositi ali ponuditi pomoč, organizacija, čas
nameniti sošolcu)
Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015
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3.2.9 Strokovni aktiv 9. razreda

9. a:

VV: MEDSEBOJNA POMOČ

DEJAVNOSTI: medsebojna pomoč
ZADOVOLJSTVO:
- visoka stopnja solidarnosti, pomoči tudi na
drugih področjih,
- zadrega in sramežljivost pri izdelavi
slikovnega materiala dejavnosti, pri
fotografiranju (upravičeno)

Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015

29
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9. b:

VV: PRIPRAVLJENOST ZA
MEDSEBOJNO POMOČ
DEJAVNOSTI:
- sestavljanje pravil oddelčne skupnosti
- skupinsko soustvarjanje učencev pri
izdelavi izdelkov za novoletno tržnico,
prodaja
- načrtovanje aktivnosti ob predaji ključa
ter za razredni nastop na Valeti

ZADOVOLJSTVO:
- bolj razvit občutek in pripravljenost za
pomoč; več izvedenih akcij
Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015

9. c:
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VV: Razvijanje kulture

DEJAVNOSTI:
- načrtovanje skupnih aktivnosti
- treningi socialnih veščin, socialne igre
- vzgoja za zdravje, organizacija in izvedba
ure Devetošolci za prvošolce
- načrtovanje in pripravljanje na valeto
- skupni roditeljski sestanek, ki ga pomagajo
voditi učenci
ZADOVOLJSTVO: dobro počutje, sodelovanje,
dogovarjanje, učenci zelo ponosni na svoje
aktivnosti, timski duh na visokem nivoju
Miranovo praznovanje, 18. 4. 2015
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3.2.10 Strokovni aktiv POŠ Loka pri Zidanem Mostu
1. in 2. razred
VREDNOTA: SPOŠTOVANJE SOČLOVEKA, SAMOSPOŠTOVANJE TER SPOŠTOVANJE ŠOLSKEGA DELA
USMERJENE DEJAVNOSTI: SPREMLJANJE IN SHRANJEVANJE UČNIH DOKAZOV V MAPI
ZADOVOLJSTVO: Spremljanje je bilo naporno in je bilo potrebno veliko časa. Vendar so rezultati željeni in smo
vsi odlično opravili svoje delo.
30

3. in 4. razred poš loka
VREDNOTA: SPOŠTOVANJE
USMERJENA DEJAVNOST: Plakat o sebi
ZADOVOLJSTVO: Zadovoljstvo ob branju lepih misli o sebi, ki so jih zapisali sošolci in starši.
5. razred
VREDNOTA: SPOŠTOVANJE
USMERJENE DEJAVNOSTI: Igra vlog, mozaik spoštovanja – samospoštovanje, mozaik spoštovanja – spoštujem
te, samospoštovanje, ogledalce, spoštovanje – povzetek, priprava programa za roditeljski sestanek
ZADOVOLJSTVO
V dejavnost so vlagali veliko truda. Ob dejavnostih so se veliko naučili o spoštovanju sebe in drugih.

3.2.11 Strokovni aktiv POŠ Studenec
1., 2., 3., 4., 5. razred
VREDNOTA: SODELOVANJE
USMERJENE DEJAVNOSTI: Socialne igre – skrivni prijatelj, igre vlog, Dan dejavnosti EKO DAN, Učim se učiti,
vzgojna dejavnost, vzgojni načrt šole, drevo prijaznih besed, pravljične urice z delavnicami, pravljični kino,
pomladne delavnice, ŠPO, NŠP, rekreativni odmori, skupni pohod s starši, družinski izleti, tekma med dvema
ognjema
ZADOVOLJSTVO:
Izvedli so kar nekaj dejavnosti na ravni skupnosti učencev POŠ Studenec in na ravni razreda. Petošolci so bili
tutorji prvošolcem. Ugotavljajo, 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 asocialno naravnanih učencev so
nekatere naše dejavnosti razvodenele. Zanje bi morale prilagoditi dejavnosti in jo izvajati individualno.
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4 USMERITVE IN PRIPOROČILA ZA UČNI IN VZGOJNI CILJ
Od 1. do 5. vključno s podružnicama predlagamo, da nadaljujemo z isto dejavnostjo – pisanjem tvorbnih nalog,
poleg tega pa bi dali še večji poudarek pravopisnemu znanju.
GUM: Drugačen pristop k bralni pismenosti(mogoče v urah skupnega branja in razlage besedila, ki bi ga
obiskovali vsi učenci, ki imajo težave branja in pisanja).
LUM: Nadaljevanje izbrane dejavnosti.
MAT: Razmišljati o ukrepih, kako povečati odgovornost učenca za njegovo učenje in s tem tudi pisanje
domačih nalog. Učenec težko rešuje kompleksne naloge, če ne obvlada minimalnih standardov. Matematika
zahteva proceduralno znanje, ki se ga učenec nauči doma z reševanjem nalog. Razmisliti, kako ozaveščati
starše in učence. Razmisliti o drugačnih kontrolnih nalogah ( naloge iz NPZ, naloge iz vsakdanjega življenja).
NAR –BIO – KEM –GOS: Nadaljevanje s pisanjem tvorbnih nalog.
ŠPO: Še več utrjevanja s tega področja.
TIT: Nadaljevanje z dejavnostjo ter nenehno spremljanje in opozarjanje na pravilnost zapisanega.
SLO: Nadaljevanje z dejavnostjo v novem šolskem letu. Za učence z velikim primanjkljajem na bralnonapisovalnem področju predlagamo vključitev v ISP.
TJA: Nadaljevanje s pisanjem tvorbnih nalog.
DRUŽBOSLOVJE: Nadaljevanje dejavnosti.
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 oblikovali vzgojno vrednoto, ki smo jo z usmerjenimi dejavnostmi načrtno
razvijali. V prihodnosti bomo s takšnim delovanjem nadaljevali. Na razredni stopnji bomo nadaljevali z
razvijanjem istih vrednot, na predmetni stopnji pa so učitelji predlagali naslednje:
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6. razred
A: mogoče NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST IN PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
B: nadaljevati z isto vrednoto
C: več različnih delavnic na isto temo
7. razred:
A: naj se ohranijo dejavnosti za isto vrednoto
B: nadaljevati z isto vrednoto
C: uzavestiti, da je 7. c „šopek individuumov“
8. razred:
A: nadaljevati s to vrednoto; TIMSKA HARMONIJA!
B: V 9. razredu razredničarka predlaga novo vrednoto: »PRIPRAVLJENOST ZA MEDSEBOJNO POMOČ,
SODELOVANJE IN UPOŠTEVANJE DRUGAČNOSTI«.
C: nadaljevati z isto vrednoto.
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