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Spoštovani! 

Šola je in mora biti v koraku s časom, včasih tudi pred njih, saj 

delo z mladimi pomembno vpliva tudi na našo kasnejšo 

prihodnost v šoli, doma, v lokalni skupnosti in državi. V mislih 

imam znanje, ravnanje, osebnostni razvoj in vseživljenjske veščine, 

ki oblikujejo identiteto posameznika, samopodobo skupnosti in 

države. V naši šoli ima vsak mnogo PRILOŽNOSTI. Lahko 

postaneš dober učenec, dober športnik, kulturnik, naravoslovec, 

plesalec, tehnik, logik, dober učitelj, kuhar … predvsem pa 

dober človek.  In vsak dan imamo na voljo nekaj zelo 

dragocenega, imamo možnost IZBIRE. Drugje je morda nimajo.  

Želim, da otroci in odrasli vadimo dobre izbire … le tako se 

bomo naučili sprejemati odločitve in tudi odgovornost zanje.  

Nič in nihče, tudi šola ne, pa ne more nadomestiti vloge staršev in 

družine za razvoj vrednostnega sistema otrok. Starši so prvi in 

edini učitelji, ki otroka spremljajo celo življenje. In družina je prva 

in edina stalna skupnost, ki gradi dobre in trdne temelje za razvoj vrednot.  Šola namreč njeno delo 

lahko samo nadaljuje, že zamujeno pa se lahko nadoknadi, vendar zelo težko. 

Zato ne zamudimo trenutka, ko se moramo odločiti za dobre IZBIRE.  

Drage sodelavke in sodelavci! 

Hvala za vsako misel, besedo in dejanje, ki ga namenjate vzgoji vrednot. Tukaj in zdaj gradimo 

najpomembnejše: značaj in identiteto posameznika, skupnosti, šole, občanov in državljanov. Gradimo 

Človeka.  

S spoštovanjem, 

 Mirjana Jelančič, prof., 

 ravnateljica  
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MEDSEBOJNO POZNAVANJE IN 

SPREJEMANJE 

V začetku šolskega leta smo si učenci 1. a postavili 

osebne cilje. Sledila je izvedba razredne ankete, s 

katero sva želeli učiteljici ugotoviti, kako prvošolci 

doživljajo sebe in svoj razred, kako se poznajo. Po 

najinih pričakovanjih se je izkazalo, da se med seboj  

ne poznajo in si posledično tudi ne pomagajo. Zato 

smo veliko časa namenili aktivnostim za medsebojno 

poznavanje in sprejemanje. Z različnimi aktivnostmi 

smo spoznavali sami sebe in sošolce.   

Med drugim so učenci vsak ponedeljek izbrali novega sošolca, s katerim so sedeli v šolski klopi. Skupaj sta 

morala ves teden početi vse šolske dejavnosti pri pouku, sodelovati in si pomagati.  

 

 
 

  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

1. a – razredničarka Tanja Žnidaršič 
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V nadaljevanju, ko smo bili že nekoliko vešči branja in pisanja, so učenci izpolnjevali anketni vprašalnik in sošolce 

spraševali o najljubših stvareh. Ob koncu šolskega leta bo imel vsak prvošolec zbirnik o svojih sošolcih v obliki 

knjige. Knjiga bo lep spomin na doživetja v prvem razredu.  

  
 

Pri pouku sva načrtovali in izvedli veliko dejavnosti na temo sprejemanja in medsebojne pomoči. Učenci so se učili 

med seboj pomagati pri različnih dejavnostih. Na to temo smo si ogledali predstavo Drugačna veverička in njeni 

prijatelji ter film Petra in Gašper – najboljša prijatelja.  

 

 

 

Z vsem naštetim sva želeli prvošolce spodbuditi k pogovoru 

z vrstniki, s sošolci, se bolje spoznati in razumeti drug 

drugega. Uspeh je viden, saj se bolje poznamo, se 

sprejemamo takšni, kot smo, in drug drugemu pomagamo, 

če je potrebno. Skozi skupne aktivnosti so se stkale nove 

prijateljske vezi in dobri medsebojni odnosi. Želiva si, da bi 

učenci te vrednote vzdrževali še naprej.   

Imejmo se radi. 
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RAZREDNA VREDNOTA - 

RAZREDNO RAZPOLOŽENJE 

Po reševanju anketnega vprašalnika v oddelku se je 

izkazalo, da se nekaj otrok v naši skupini ne počuti 

dobro, bili so žalostni, ker so izgubili prijatelje iz 

vrtca, med seboj so se slabo poznali. 

Odločila sem se, da bo vrednota, ki jo bomo 

spremljali v našem oddelku, RAZREDNO 

RAZPOLOŽENJE, saj želim, da se vsi v skupini 

počutijo sprejete, varne in da se razredna klima 

dvigne do te mere, da se bomo vsi v oddelku počutili dobro.  

Med šolskim letom smo izvajali naslednje dejavnosti: 

ZAČASNI PRIJATELJ  

Vsak teden menjavamo pare. Pravilo imamo, da vedno najprej iščeš par, ki ga še nisi imel. V tednu, ko sta 

skupaj, prijatelja vse počneta skupaj. Ob koncu tedna si medsebojno sporočijo, kako so se imeli, kaj so novega 

spoznali o sošolcu, kaj bi pohvalili, kaj bi spremenili oz. izboljšali ... Na ta način so se vsi učenci med seboj bolje 

spoznali. 

JUTRANJI POZDRAVČEK  

Stisk roke, očesni stik, objem, petka … 

JUTRANJI KROG  

Učenci dnevno pripovedujejo, kaj se jim je zanimivega zgodilo (veliko izvedo drug o 

drugem ravno v teh trenutkih prostega govorjenja). 

SPROTNO REŠEVANJE RAZREDNE PROBLEMATIKE  

Ko pride do konflikta, se ustavimo in pogovorimo o tem, skupaj poiščemo ustrezne 

rešitve (vedno se trudimo sošolcem podajati pozitivne komentarje). 

KLOBČIČ POVEZANOSTI  

Ob petkih se igramo klobčič, ko vsak učenec pove, zakaj se je on počutil dobro in 

sprejeto v naši sredini. Povejo tudi, če se niso počutili dobro in zakaj.  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

1. b – razredničarka Veronika Pečnik Zgonc 
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SOVE MODRIJANKE  

V učilnici imamo petstopenjsko tabelo za beleženje vedenja (barvne sovice - zelena sodelovalna, oranžna za 

opozorilo, modra za minuto za razmislek, rjava za konstruktivno koristno delo in rdeča - zapis v beležko oz. 

piktogram, ki ga podpišejo starši). 

CAR TEDNA  

Ob petkih v oddelku izberemo carja tedna. Za nagrado car prejme za en teden plišastega levčka kot simbol 

poguma, sodelovalnosti ...  
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SPREJEMANJE 

Cilji razvijanja naše vrednote so bili sprejemanje 

sebe in sprejemanje sošolcev (iskanje pozitivnih 

lastnosti oz. močnih področij pri sebi in pri 

sošolcih), sprejemanje starejših ter sprejemanje 

drugačnosti. 

PRIJATELJSKA DLAN  

Učenci so na trši list obrisali svojo dlan, jo 

izrezali in pobarvali. Nato je vsak učenec 

izžrebal enega sošolca in se skušal spomniti čim 

več njegovih pozitivnih lastnosti oziroma, kaj mu je pri sošolcu všeč. To je 

zapisal na prste dlani. Na koncu smo vse lepe misli o učencih (dlani) prebrali 

pred celotnim oddelkom, tako da je vsak učenec lahko slišal svoje pozitivne 

lastnosti. Iz dlani smo oblikovali cvet in naredili ROŽO PRIJATELJSTVA.  

IGRA JUTRANJI POZDRAV 

Zjutraj smo se pozdravili tako, da so se učenci ob glasbi prosto sprehajali po 

učilnici. Ko je učenec srečal sošolca, mu je dal »petko« in rekel: »Dobro jutro, 

Peter!« Ko je glasba utihnila, je učenec, ki je bil višji v paru, sošolcu povedal 

dve njegovi močni področji oz. v čem je sošolec dober.  

IGRA SKRIVNI PRIJATELJ 

Zjutraj je vsak učenec izžrebal svojega 

skrivnega prijatelja. Tekom dopoldneva je 

moral svojemu skrivnemu prijatelju izkazovati 

posebno pozornost, biti do njega še posebej 

prijazen, mu pomagati pri nalogi ali drugih 

opravilih. Ob koncu pouka je učenec moral 

ugotoviti, kateremu učencu je bil skrivni 

prijatelj.  

KNJIGA POHVAL 

Učenec je doma izdelal knjigo pohval. Ob 

koncu pouka so učenci povedali, koga bi v tem 

dnevu še posebej pohvalili in zakaj. S tem sva 

učence spodbudili, da so razmišljali pozitivno o 

sošolcih, iskali so dobra dejanja pri njih.  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

1. c – razredničarka Katja Lackovič 
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Najpomembnejše pa je, da so želeli pohvaliti 

sošolca in hkrati slišati pohvalo tudi sami zase. 

DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI DOMA  

UPOKOJENCEV SEVNICA 

V okviru projekta Sodelovanje z okoljem - Sadeži družbe smo se 

odpravili na obisk v DU Sevnica. Učenci so se družili z oskrbovanci, se z 

njimi pogovarjali in se igrali igro tombolo. Spoznali so, da imajo ti ljudje 

v sebi veliko veselja kljub zdravstvenim težavam, ki jih tarejo, ter da so 

okoli nas  različni ljudje in je lepo, če jih sprejmemo takšne, kot so. 

  

NALOGA S STARŠI 

Določili smo teden, ko so učenci pri sošolcih iskali pozitivne lastnosti oziroma 

dejanja, ki si zaslužijo pohvalo. V šoli je vsak učenec izžrebal sošolca. Doma 

je staršem vsak dan v tednu povedal čim več pozitivnih lastnosti, ki jih je 

opazil pri prijatelju. S starši so jih vsak dan sproti zapisovali v tabelo. Po 

enem tednu so tabele prinesli v šolo in vsak učenec je prebral svoja 

opažanja. 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE IN KRATKIH 

FILMOV O DRUGAČNOSTI  

Ogledali smo si gledališko predstavo Posebna 

veverička in njeni prijatelji ter dva kratka filma, 

v katerih se predstavita otroka s posebnimi 

potrebami (gibalno ovirana otroka). Sledil je 

pogovor o njihovem dojemanju drugačnih oseb 

ter pomembnosti sprejemanja le-teh. Učenci so 

lahko videli, da imajo tudi otroci s posebnimi 

potrebami cilje in želje, vzpodbudili sva jih, da 

so razmišljali o svojih največjih željah. 
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SODELOVANJE  

(medpredmetno povezovanje) 

Cilji dejavnosti:  

 sprejemati samega sebe in se zavedati, da si 

pomemben ter enakovreden član skupine/EKIPE, 

 spoštovati sošolce/prijatelje z vsemi svojimi 

lastnostmi, 

 se pogovarjati, si pomagati in sodelovati pri 

reševanju nalog ali problemov, 

 se obnašati do drugih tako, kot bi si želeli, da se 

drugi obnašajo do nas, in se zavedati, da se le 

dobro vrača z dobrim, 

 krepiti moč duha dobre ekipe, ki deluje enotno 

in s skupnimi močmi zmore vse (Vsi za enega, eden za vse!).  

Dejavnost 1 

Mreža prijateljstva in Srce 2. a 

V obdobju enega meseca smo si vsako jutro vzeli 10 minut časa za predstavitev sebe s škatlo presenečenja. V 

njej naj bi bili predmeti, ki te zaznamujejo tako ali drugače. Najprej sva se s predmeti in fotografijami 

predstavili midve, nato še učenci. Da je predstavitev oz. igra bila bolj dinamična, so sošolci ugibali, zakaj je 

posameznik izbral določen predmet ali fotografijo. Sledila je izdelava MREŽE PRIJATELJSTVA in SRCA 2. A na 

velikem panoju. 

 

Dejavnost 2 

Kdo sem in kakšen človek želim postati? 

Pogled v ogledalo (ugotovitev- vsak je edinstven, enkraten, poseben, drugačen), preberem trditve in učenci svoje 

vedenje ter odnose ocenijo od 1do 10 (ugotovitev - vsi/vsak se lahko še izboljša in za to se bomo trudili v 

prihodnosti, že jutri), izdelava bumeranga in igra z njim 

 ( ugotovitev - Dobro se z dobrim vrača). 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

2. a – razredničarki Patricija Senekovič in Polona Gačnik 
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Dejavnost 3 

Ogledalo dobrih del 

Na panoju je viselo ogromno ogledalo, ki smo ga s skupnimi močmi izdelali. Le-to je imelo v svoji notranjosti 

mozaik praznih prostorčkov. Načrtno in zavestno se je vsak potrudil, da je v šoli, na ulici ali doma naredil kakšno 

dobro delo in ga nato zapisal v ogledalo. Tako je počasi, iz dneva v dan ogledalo dobivalo poseben sijaj, sijaj 

dobrih del. 

Dejavnost 4 

Naša pesem in zapestnica prijateljstva 

S skupnimi močmi smo oblikovali pesem, ki ima 5 kitic ter refren. Naslov le-te je Bon-bonton 2. a in pojemo na 

melodijo Murenčkov. Prav tako smo drug drugemu izdelali zapestnico prijateljstva. 

Dejavnost 5 

Igre timske harmonije 

Največkrat smo se le-te igrali pri ŠPO, predvsem tiste, ki potrebujejo rekvizite oz. pripomočke( padalo, obroči, 

hoppy žoge, baloni, škatle …), pa tudi pri drugih predmetih smo si predvsem na začetku ur vzeli nekaj 

dragocenih minut za igre pozornosti, čuječnosti in sodelovanja. 

Dejavnost 6 

Stoli vrednot 

Na vsak stol sem nalepila eno »vrednoto« z namenom, da se učenec v tistem tednu osredotoči predvsem nanjo in 

se trudi po najboljših močeh v odnosu do sošolcev ter drugih. Ob koncu tedna si v krogu povemo, kako nam je šlo, 

in nato zamenjamo stol oz. vrednoto za naslednji teden.  

Dejavnost 7 

Starši 

Seznanitev staršev z našo vzgojno vrednoto in dejavnostmi v zvezi z njo in poročanje o opažanjih in napredku. 

Načrtovanje skupnega druženja ob igrah timske harmonije, kjer se bodo družili in sodelovali starši in otroci. 

Pouk 

Skupinsko delo  
Že sama postavitev klopi v našem razredu 

narekuje delo po skupinah in le-te sva namenoma 

menjali približno na mesec in pol. Obe učiteljici 

sva načrtovali in največkrat organizirali delo po 

skupinah, saj je na ta način prišlo do 

sodelovalnega učenja. Frontalni in individualni 

pouk je bil prej izjema kot pravilo. Skupine so bile 

zelo različne, seveda smo se prilagajali nalogam, 

aktivnostim in dejavnostim.  

Na koncu naj še omenim, da smo večkrat med 

poukom izvedli »10 objemov na dan, privabi 

srečo na plan!«, vsakodnevno pa smo ali za 

začetek ali za konec naredili z rokami skupno 

''rožco'' 2.a in glasno vzkliknili: »Vsi za enega, eden za vse!, 2. a zmore vse! Pazi nase in na prijatelja!« Prav 

tako pa smo si izmislili tudi pozdrav, ki vsebuje poleg besed tudi gibe z dotikom. Na ta način se poslavljamo 

drug od drugega. 
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VZGOJNA DEJAVNOST V 2. B 

Učenci in učenke 2. b razreda smo v letošnjem 

šolskem letu gradili na vrednoti SPOŠTOVANJE. 

Dokazali smo, da nam vrednota spoštovanje ni tuja. 

Vrednoto spoštovanje smo obravnavali na različne 

načine in pri različnih predmetih. Brali smo pravljice: 

Vile pripovedujejo o HVALEŽNOSTI, Vile 

pripovedujejo o ODGOVORNOSTI, iskali besedne 

zveze, se učili spoštovanja kulturne dediščine našega 

kraja, se učili pesmi, izvedli uro ŠPO, GUM in SPO 

na temo spoštovanje, zapisali, kaj nam pomeni 

spoštovanje, primerjali zapise med skupinami, se 

igrali igro Skrivni prijatelj, se spraševali, kaj pomeni spoštovanje, se pogovarjali o vsebini knjige Briga me, učimo 

se spoštovanja, ugotavljali, kdaj lahko rečemo, da nekoga spoštujemo in mu to tudi pokažemo, risali in zapisali o 

zaigranih situacijah, učenci so največkrat povedali, da ob besedi spoštovanje največkrat pomislijo na spoštovanje 

staršev, učiteljev, starejših oseb … Naredili smo tudi sociogram prijateljstva učencev in učenk 2. b.  

DEJAVNOSTI 

Učenci so delali v skupinah in na list papirja nanizali besedne zveze, na katere so pomislili ob besedi 

spoštovanje. Nato so svoj izbor utemeljili, asociacije primerjali ter med njimi iskali podobnosti in razlike. Zapisali 

so osebe, ki jih spoštujejo (starši, učitelji, vsi starejši ...), lastnosti oseb, vrednih spoštovanja (prijaznost, 

razumevanje, skrbnost ...). Učenci so spoštovanje povezali tudi z upoštevanjem pravil.  

Pojasnili so, da živalim izkažemo spoštovanje s tem, da za njih lepo skrbimo (redno hranjenje, sprehod, 

ljubkovanje). Ugotovili so, da okolje spoštujemo tako, da ga ne onesnažujemo, ločujmo odpadke ... Na tak način 

poskrbimo, da ostane čisto in zdravo. Učenci so povedali, da hrano spoštujemo tako, da jo poskusimo, tudi če se 

nam zdi, da ni dobra, in da je po nepotrebnem ne mečemo stran.  

Z učenci smo se igrali tudi igro Skrivni prijatelj. Otroci so si na hrbte nalepili liste, se sprehajali po učilnici in 

sošolcem zapisali tisto, kar jim je pri tej osebi všeč. Po desetih minutah je vsak iz svojega hrbta snel list in prebral 

nekaj lepega o sebi. Učenci so nato opisovali svoje občutke. Po branju so se počutili odlično. 

 

 

 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

2. b – razredničarka Polona Žnidaršič Kolenc 
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VZGOJNA DEJAVNOST 

Ko smo v 2. c razredu na začetku šolskega leta 

merili razredno klimo oz. izpolnjevali razredno 

lestvico, sem bila presenečena nad tem, kaj so učenci 

začutili kot nekaj, česar ne poznajo dovolj oz. kje 

imajo primanjkljaj. To je bilo poznavanje med seboj. 

Glede na razredni sociogram, ki sem ga z njimi prav 

tako opravila na začetku šolskega leta, in glede na 

osebno doživljanje oddelka ne bi mogla ravno trditi, 

da je medsebojno poznavanje njihova šibka točka.  

Seveda smo se vsi takoj strinjali, da se bomo 

poskušali v naslednjih nekaj mesecih bolje spoznati. Od učencev sem želela dobiti pobude, kako bi se tega lotili. 

Predlagali so skupne  izlete, popoldanska druženja, rojstnodnevne zabave in medsebojno obiskovanje. Ko smo se 

udeležili šole v naravi v Kočevju, smo skupaj določili, kako se bodo učenci razvrstili po sobah. Upoštevali smo 

medsebojne simpatije, obenem pa tudi to, da se želimo med seboj bolje spoznati. Nastale so različne skupinice 

učencev, ki so znotraj sebe lepo funkcionirale. 

Skrivni prijatelj  

Nato smo vsak začetek tedna izvedli igro SKRIVNI PRIJATELJ. Učenci so zapisali svoja imena na listek papirja, ki 

so ga nato oddali v košarico. V košarici so se listki premešali, nato pa je vsak izvlekel listek in s tem dobil 

svojega skrivnega prijatelja za en teden. Zanj je moral poskrbeti na različne načine. Določili smo stoječi pano, 

kamor so lahko učenci pripenjali sporočilca za skrivne prijatelje. Na mizo in v garderobne omarice so si 

nastavljali majhna darilca, pomagali so si pri domačih nalogah, urejali so si šolske potrebščine in pospravljali 

mize … Nekaterim je uspelo, da jih skrivni prijatelj do konca tedna ni uspel prepoznati, nekateri pa skrivnosti 

niso mogli zadržati. Kakorkoli že, namen je bil dosežen in učenci so se trudili za prijatelja, da ga razveselijo.  

  

Odkriti prijatelj 

V tednu, ki je sledil, smo igro nadaljevali z ODKRITIM PRIJATELJEM. Pari so se razkrili, zato je bilo možnosti za 

povezovanja še več. Učenci so kazali pozornost svojim prijateljem v šoli, druženja pa so se nadaljevala tudi 

popoldan. Gostili so prijatelje na domu in v dogovoru s starši pri prijateljih tudi prespali.  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

2. c – razredničarka Mateja Pompe 
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Po štirinajstih dneh smo igro Skrivni prijatelj začeli znova. Oblikovali so se novi pari in sklepale nove vezi. Tudi 

starši so z zadovoljstvom spremljali našo igro in v njej na nek način tudi sodelovali. Povedali so, da so otroci 

razširili svoj krog prijateljstva in s tem verjetno tudi poznanstva. 

Ko sem kot razredničarka opazovala interakcije med učenci, sem bila najbolj vesela za tiste otroke, ki so v 

skupini delovali osamljeno oz. nepovezano zaradi različnih razlogov. Dobili so priložnost, da so pozornost in 

prijaznost delili, hkrati pa so bili tega tudi sami deležni.  

Upam, da se bodo ta prijateljstva nadaljevala, negovala in krepila tudi naprej. Prijateljstvo je pomembno za 

slehernega človeka. 
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SODELOVANJE IN 

SPREJEMANJE 

Z učenci 3. a smo na osnovi ankete, ki smo jo izvedli 
na začetku šolskega leta, ugotovili, da dve vrednoti 
v našem oddelku še nista tako močni, kot bi si želeli. 
V vrednotah se kažejo naši cilji in želje po lepšem in 
boljšem jutri za vsakega posameznika. Zato smo se 
odločili, da bomo v tem šolskem letu gradili 
medsebojno sodelovanje in sprejemanje.  

Učiteljica nam je predstavila posebno pogodbo 5 
prstov, v kateri vsak prst predstavlja vrednoto, ki je 
pomembna za dobro in učinkovito skupinsko delo. 
Navzgor dvignjen palec pomeni zabavo oziroma potrditev, da delo opravljam zelo dobro in naj tako tudi 
nadaljujem; kazalec predstavlja komunikacijo, ki je 
temelj vsakega skupinskega dela, ko je treba zbrati 
in uskladiti ideje; srednji prst predstavlja spoštovanje 
med vsemi člani skupine (njegovi nesprejemljivi vlogi 
smo dali nasprotni pomen); prstanec nakazuje 
zaupanje, saj je dobre odnose v skupini možno 
graditi le z medsebojnim zaupanjem; mezinec kot 
najmanjši pomeni obzirnost, upoštevanje manjših, 
šibkejših in pomoč le-tem. 

Že na začetku šolskega leta smo s pomočjo lastne 
izkušnje prišli do pomembnega spoznanja, da je 
delo lažje, hitreje in bolje opravljeno, če ga 
izvajamo v skupini, zato smo se takega načina dela 
tudi večkrat lotili. Na začetku je prihajalo med nami 
do nesoglasij, počasi pa smo se privadili na ustrezno 
komunikacijo, vsak posameznik pa je sprejel 
odgovornost za svoj del naloge. S pomočjo 
skupinskega dela smo odkrivali svoja močna področja in močna področja sošolcev ter si na osnovi teh tudi 
razdelili delo. 

Pri opravljanju nalog v delovnih zvezkih in urjenju branja ter poštevanke smo se večkrat posluževali dela v 
dvojicah. Izvajali smo medsebojno vrstniško pomoč ter hkrati kot kritični prijatelji povedali sošolcu, kaj je opravil 
dobro in kaj bi lahko še izboljšal. Dela v dvojicah smo se vedno lotili z drugim sošolcem in se tako navajali na 
sodelovanje z vsemi, morda tudi tistimi, ki jih sicer ne bi izbrali. Naša učiteljica velikokrat poudarja, da bomo 
morda v življenju sodelovali in delali tudi z ljudmi, ki nam značajsko ne bodo tako blizu.   

Marsikaj o drugačnosti in sprejemanju smo se naučili tudi iz zgodb. Iz vsake smo s pomočjo učiteljice izluščili 
življenjske nauke; v spomin se nam je vtisnila zgodba 
o Mavrični ribici, ki nas je naučila, da je s prijatelji 
obdan tisti, ki je pripravljen z njimi deliti. 

Najtrdnejše prijateljske vezi smo gradili na dnevih 
dejavnosti in v času proste igre bodisi v učilnici ali na 
igrišču.  

Timsko harmonijo smo krepili z različnimi igrami: 
postavi se v vrstni red, podaj mi žogo, človeški most, 
atomček iz reaktorja, veriga obročev, spoznaj me, 
ritmični lončki, zgradimo stolp.  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

3. a – razredničarka Vanja Požgaj Ferenčak 
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Ob njih smo se učili vztrajnosti, komunikacije, potrpežljivosti, sprejemanja idej drugih, se pohvaliti in spodbujati 
drug drugega. Med seboj smo si pomagali tako fizično kot tudi emocionalno.  

Prišli smo do spoznanja, da kadar se v skupini pojavi nestrpnost, postanejo naloge težko rešljive. Takšne igre smo 
večkrat ponovili z namenom, da smo postajali strpnejši, si prisluhnili in znali skupaj izbrati najboljšo rešitev.  

Ob koncu šolskega leta pa smo ustvarili portret sošolca. Upodobitve smo naslikali po svojih najboljših močeh, saj 
smo si želeli, da bi bili sošolci na njih čim bolj prepoznavni. Poleg portreta smo napisali še dobre, pozitivne 
lastnosti, ki odlikujejo naslikanega posameznika. Izdelke si bomo med seboj podelili na zaključni prireditvi in tako 
razveselili svojega sošolca ter mu omogočili, da se bo v dneh, ko mu ne bo vse uspevalo po načrtih, lahko zazrl v 
misli in z dvignjeno glavo odšel novim zmagam naproti.  

Učiteljica pravi, da smo prijetna, sočutna in topla druščina, ki vedno zazna in nagradi uspeh posameznikov s 
spontanim aplavzom.  
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VZGOJNA DEJAVNOST: 

SPREJEMANJE IN 

PRIPADNOST 

Raznolikost učencev je bogastvo, ki se ga učenci 

žal ne zavedajo. Njihove medsebojne razlike so 

lahko vir besednih zbadljivk, zasmehovanja, 

zavisti. Analiza vprašalnika je potrdila, da so 

bili učenci 3. b na začetku šolskega leta 

najšibkejši pri sprejemanju drug drugega in pri 

pripravljenosti za medsebojno pomoč. Začeli 

smo graditi vrednoto SPREJEMANJA, saj 

sprejemanje posledično krepi tudi pripadnost. Izhodišče vzgojne dejavnosti je bilo:  

VSAK SE LAHKO SPREMENI 

Učenci so začeli graditi osebno mapo 

dosežkov v svitkih papirja, ki so ga skozi 

vzgojno dejavnost dograjevali in dopolnjevali 

z mislimi, risbami in spoznanji. 

S 

Učenci so se odločili, da bi si se želeli učiti lepega vedenja ob poslušanju knjig o njihovih vrstnikih. V 

sodelovanju s Knjižnico Sevnica in knjižničarko Alenko Žabkar smo izvedli sedem srečanj, kjer so učenci 

spoznavali oblike primernega obnašanja in ravnanja skozi dogodivščine književnih junakov. Po vsaki 

poslušani knjigi smo igrali igre vlog, se učili ustreznega ravnanja ter analizirali vzroke za dejanja 

posameznikov. Učenci so zapisali ali narisali svoja spoznanja v svitek sprememb in modrosti. 

  
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

3. b – razredničarka Ernestina Krajnc 
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Moč naše povezanosti pa smo redno preizkušali v medvrstniških tekmah v igri med dvema ognjema, kjer 

smo preverjali naš napredek medsebojnega sodelovanja. 

 

Učenci 3. b smo bogatejši za spoznanja, kako narediti stop zavisti, stop zasmehovanju, stop 

ustrahovanju, stop nasilju, kako graditi samozavest, pridobivati in sprejemati nova prijateljstva in kako 

potolažiti prijatelja. Naučili smo se, kako odvzeti nasilnežu moč in ohraniti kulturno obnašanje in svoje 

dostojanstvo.  
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Na začetku leta smo učenci in učenke 3. c skupaj z 

učiteljico ugotovili, da sta naši šibki točki poznavanje 

drug drugega in medsebojno sprejemanje ter da 

imamo precejšnje težave pri sodelovanju drug z 

drugim.  

Na začetku nam je že nov sedežni red po skupinah 

povzročil neizmerne težave. Koliko pripomb smo  

imeli! Učiteljico smo vprašali, zakaj nas je tako 

posedla, če je že vnaprej vedela, da bomo to 

izkoristili za klepet. Rekla nam je, da če ne bomo 

poskusili, ne bomo nikoli vedeli, ali bi nam uspelo. 

No, še danes radi poklepetamo, a večinoma se 

pogovarjamo o dani nalogi in kako jo bomo 

opravili. Tudi spremo se še večkrat in vsi svojega 

dela ne opravimo vedno odgovorno. Toda - drobne priložnosti so pogosto začetki velikih podvigov (Demosten).  

Začenjali smo z majhnimi koraki ter vsak dan iskali priložnost za učenje boljšega in prijetnejšega sobivanja. Skozi 

leto smo se lotevali nalog, ki bi nam pomagale vse te tri vrednote izboljšati. 

   

 

Sodelovanje 

 Skupinsko delo 

 Igre timske harmonije 

Pri enem od skupinskih del so si morali učenci v skupini izbrati knjigo, jo skupaj prebrati, zapisati njeno obnovo, 

ilustrirati naslovnico, s pomočjo slovarja  razložiti neznane besede ter zapisati mnenje o prebranem. Nekatere 

skupine so bile bolj uspešne, druge manj. Po končanem delu pa smo v razgovoru ugotovili,  da je uspeh celotne 

skupine odvisen od sprejemanja odgovornosti prav vsakega člana skupine, dobre razdelitve dela, medsebojne 

pomoči, prilagajanja in sprejemanja idej drugih. 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

3. c – razredničarka Alenka Bogovič Peklar 
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Pri urah športa smo se preizkušali v igrah timske harmonije, kjer sta znova bila  ključna sodelovanje in 

medsebojna pomoč. Kljub občasnim neuspehom smo se neizmerno zabavali ob igrah skozi obroč, uredimo številke 

in potovanje na žogi, z vožnjo z vozički pa smo gradili zaupanje med partnerjema v igri. 

   

Pri glasbeni umetnosti smo po skupinah poskušali sinhrono izvajati ritmične vzorce z zvoki lastnih inštrumentov ter s 

prestavljanjem lončkov. Če ga polomi eden, ga polomimo vsi - uf, težka naloga! Toda vaja dela mojstra in 

vsakokrat smo bili boljši. 

MEDSEBOJNO POZNAVANJE IN SPREJEMANJE 

 Predstavitev To sem jaz 

 Premagovanje nelagodja ob telesnem stiku z masažo hrbta 

 »Ogledalo« 

 Branje zgodb z vzgojno noto 
 

V začetku leta nas je presenetilo, kako slabo se pravzaprav poznamo. Znali smo našteti le nekaj stvari drug o 
drugem. To smo želeli izboljšati z govornim nastopom z naslovom To sem jaz, v katerem smo predstavili sebe, 
svoje značilnosti, interese, želje in cilje … 
Premagali smo nelagodje ob telesnem stiku in postali pravi mojstri masaže. V tem krogu zaupanja se sprostimo, 
pomirimo, pa tudi nasmejimo.  
Drug pri drugem smo iskali pozitivne lastnosti, jih zapisali in si tako nastavili ogledalo, v katerega se bomo 
večkrat z veseljem pogledali. Kaj topleje poboža dušo kot beseda, ki ti pove, kako si dober in poseben? 

   
 

Zaploskali smo našemu Maxu, ki je ob ugotavljanju, da se nam ni treba truditi biti nekdo drug, podal zelo 

globoko misel: »Lahko pa sem Jaz svoj najboljši Jaz!«  

V vsakem od nas se skriva en tak Drugačen, morda tudi Čuden. Toda s tem ni nič narobe, kajne? 
Le kakšen bi bil svet, v katerem bi bili vsi enaki? 
To bi bilo dolgočasno. Uporabljali bi enake fore, vsi bi imeli enake želje, enak glas, enaka oblačila …  Jaša 

Če bi bili vsi na svetu enaki, sploh ne bi vedeli, kdo smo, ker se ne bi mogli ločiti od drugih. Vsi bi enako pisali, 

risali, plesali, se igrali – še čutili bi enako!  Tinkara 

Jaz s teboj in ti z menoj, 
v družbi se razdalje skrajšajo. 
George Eliot (1819 – 1880) 
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MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE 

IN SPREJEMANJE 

DRUGAČNOSTI 

Učenci so izpolnili anketo Razredna lestvica. Iz 
dobljenih rezultatov je bilo razvidno, da v oddelku 
pogrešajo sledeče vrednote: 

 sodelovanje (skupinsko učenje, upoštevanje 
drugih, dogovarjanje, usklajevanje), 

 medsebojno sprejemanje in 

 medsebojno poznavanje. 
V skupinskem delu so učenci izpostavili vse zgoraj 
navedene vrednote, ki izredno vplivajo na 
oblikovanje razredne klime, in jih združili v skupno 
vrednoto MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE IN SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI.  
Zastavili so si vzgojne cilje, s katerimi bodo udejanjali prej omenjene vrednote: 

 oblikovanje samospoštovanja, spoznavanja različnosti drugih in enkratnosti vsakega posameznika, 

 učiti se učinkovite komunikacije, poslušanja drugih in jasnega izražanja, 

 oblikovanje  strpnega sodelovanja in dialoga, 

 učiti se  skupnega reševanja težav, 

 iskanje  odličnosti posameznika. 
Za dosego zastavljenih ciljev smo v oddelku izvedli številne aktivnosti oz. dejavnosti. 

Dejavnost 1 – Sodelovalno učenje 

Učenci aktivno sodelujejo, saj so bili vsi enakovredno vključeni v delo. 

    

Dejavnost 2 – Sedimo v parih  

Vsak teden sedijo z drugim sošolcem. Ob koncu tedna 
povzamejo, kaj so se naučili novega drug od drugega. 
 

Dejavnost 3 – Tihi pari 

Brez besed, samo z obrazno mimiko poiščejo učenci 
svoj par. 
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

4. a – razredničarka Mateja Blaznik Kovač 
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Dejavnost 4 – Skriti  prijatelj  

Prepoznavanje svojega skritega prijatelja skozi neverbalno komunikacijo. 

   
 

Dejavnost 5 – Gordijski 

vozel 

Učenci se postavijo v krog miže z 
ramo ob rami, iztegnejo roko in 
primejo prvo roko, ki jo začutijo. 
Nato odprejo oči ter poskusijo 
razvozlati nastali vozel, ne da bi 
izpustili prijateljevo roko. 
 

 

 

 

 

Dejavnost 6 – Reševanje namišljene 

konfliktne situacije – igra vlog 

 

Dejavnost 7 - Skupaj v maske 
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SPOŠTOVANJE, 

SODELOVANJE, 

SPREJEMANJE 

Najprej so učenci v oktobru izpolnili vprašalnik 

Razredna lestvica za merjenje razredne klime. Nato 

sem analizo rezultatov predstavila učencem. 

Izkazalo se je, da izstopa kar nekaj vrednot, na 

katerih bi v našem oddelku morali intenzivneje 

delati. Po skupinah so dobili nalogo, naj si izberejo 

eno izmed izstopajočih vrednot ter poiščejo rešitve in 

predloge, kaj bi lahko naredili, da bi se odnosi v 

razredu izboljšali. Izmed predstavljenih vrednot so izstopale in bile izbrane spoštovanje, sodelovanje in 

sprejemanje, na katerih smo tekom pouka in različnih dejavnosti poskušali graditi in izboljšati medosebne odnose 

ter medsebojno spoštovanje in sprejemanje. 

Kopica poklonov – izražanje občudovanja 

   

Nastal je šopek krasnih pozitivnih misli in učenci so jih zelo dobro sprejeli ter se jih izjemno razveselili. 

Prepoznavanje pozitivnih in negativnih človekovih lastnosti  

  

Učenci zelo dobro vedo, kaj so dobre vrline uspešnega 
medsebojnega spoštovanja. 

Veriga povezovanja  

Učenci so z zapisom svojih dobrih del sklenili verigo, hkrati pa se tudi bolje 

počutili. 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

4. b – razredničarka Rebeka Dolinšek 
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Osebni cilj 

Učenci so si postavili osebne cilje ter izdelali osebni načrt, 

kako ga bodo do konca šolskega leta dosegli. 

 

 

 

 

 

Socialne/sodelovalne igre: Gosenica, Deli z nami 

  

Uredi vrsto. Narišimo našo šolo. 

  

Pelji me čez reko. Ali me slišiš? 

Veliko skupinskega dela pri pouku 

Delo v skupini se je mnogokrat izkazalo za zelo učinkovito, saj so si tako medsebojno pomagali ter skupaj 

iskali rešitve. 
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IZBOLJŠANJE RAZREDNE 

KLIME Z RAZVIJANJEM 

IZBRANIH VREDNOT 

Izbrani vrednoti: medsebojno 

poznavanje in sprejemanje drug 

drugega  

IZVEDENE DEJAVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE: 

 Sodelovalno učenje pri pouku. 

 Menjavanje delovnih/igralnih skupin. 

 Tedensko spreminjanje sedežnega reda (Končno 
stanje: Vsak učenec je sedel s slehernim sošolcem.). 

 Dnevno samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje vedenja s pomočjo individualne preglednice za 
spremljanje vedenja, tedensko seznanjanje staršev z rezultati. 

 Socialne igre za razvijanje pozitivne samopodobe, za medsebojno spoznavanje in spoštovanje. 

 Igre timske harmonije. 

 Načrtno in sistematično učenje socialnih veščin oz. spretnosti:  

- pozitivni zgled/sprejemanje samega sebe in drugih, 

- dajanje in sprejemanje pohval, 

- spoštovanje in upoštevanje mnenja drugih. 

 Doslednost učitelja in staršev v vzgojnem delovanju: lastni zgled, usmerjanje otroka na zaznavanje pozitivnih 
lastnosti in dejanj pri soljudeh …, postavljena pričakovanja in zahteve do otroka/učenca, spremljanje 
napredka in usmerjanje v izboljševanje.  

Slikovni utrinki iz nekaterih dejavnosti 

   
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

4. c – razredničarka Zvonka Jevševar Kumelj 
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Igra, zabavna priložnost za medsebojno spoznavanje, učenje sodelovanja, strpnosti, odgovornosti, kulturnega 

komuniciranja, spoštovanja različnosti … 

   

   

   

   

Prepoznavanje dobrih lastnosti sebe in drugih, pozitiven pogled na dejanja in 

izkušnje sta ključ do dobrega medsebojnega razumevanja ter uspeha. 
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VREDNOTA: PRIJATELJSTVO 

Cilj: Želeli smo izboljšati medsebojno sodelovanje, 

nudenje pomoči drug drugemu, spoštljiv odnos do 

soljudi, narave, živali, celega planeta Zemlje in 

sodelovalno učenje.  

Dejavnost: Zbiranje hrane za živali v 

zavetišču  

Ponosni smo, da nam je uspelo izpeljati našo idejo 

ter smo naredili nekaj dobrega za živali, ki so bile 

zapuščene in iščejo topel ter prijazen dom ter 

trenutno bivajo v zavetišču.  

  

Dejavnost: Igra – učenje – druženje 

   

  

Dejavnost: Naredimo nekaj dobrega za naš planet 

Stara oblačila smo predelali v nove izdelke. Svoje izdelke smo prodali na novoletni tržnici. 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

5. a – razredničarka Darinka Jeraj 
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Dejavnost: Vsi smo prijatelji 

  
 

 

 

 

 

 

  

 Ju-hu-hu! Uspelo nam je. 
 

 

Himna 5. a 

5. a smo vesela druščina. 
Vsak dan bolj smo radovedni, 
včasih kar preveč vsevedni. 
 
Novih znanj se veselimo, 
za prave vrednote vsak dan 
skrbimo. 
Zanima nas raziskovanje, 
mnogokrat pa tudi klepetanje. 
Računi so skrivnost za nas 
in vanje vrtamo ves čas. 
 
Pri športu res nam je lepo, 
ko se podimo za letečo žogo. 
Tudi glasba naše je področje, 
naše pesmi so pravo sozvočje. 
 
Angleški hello je pozdrav, 
ki zamenja naš najstniški čau. 
Toda, ko pred nami je kontrolka, 
smo vsi kot ena prestrašena štorklja. 
 
5. a smo vesela druščina, 
ki se rada ima. 
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DOBRODELNA AKCIJA IGRAČ 

Smo člani 5. b OŠ Sava Kladnika Sevnica in smo 

ravnokar zaključili zbiralno akcijo naših rabljenih 

igrač. Z akcijo smo pričeli že 2. novembra 2017 in jo 

zaključili 8. decembra 2017.  

V ponedeljek 11. decembra 2017 smo Novak, 

Kristijan, Anja, Lovro, Domen in seveda jaz ob 

prisotnosti razredničarke igrače odnesli v šolski 

kombi in se z voznikom Francem odpeljali v zbirni 

center Rdečega križa, ki se nahaja v starem delu 

Sevnice. Ko smo se pripeljali na naš cilj, nas je 

sprejela prijazna oseba iz RK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc s sodelavko. Kar štiri kartonske škatle z igračami smo 

prinesli v skladišče. Po sprejemu sta nam delavki RK še predstavili delovanje omenjenega centra in se nam 

zahvalili za naše veliko dejanje. Povem vam, kako dobri občutki so nas preplavili: sreča, radost, veselje! Tako 

smo se kar lažje ločili od svojih igrač. Te smo na pot obdarovanja pospremili še z naslednjimi mislimi, ki smo jih 

napisali kar na škatle:  

»LEPO RAVNAJ Z MENOJ.« 

»ZABAVAJ SE IN ME VEDNO PO IGRANJU POSTAVI NA MOJE MESTO, KER LJUBIM RED!« 

»ZA TE KARTE SI LAHKO IZMISLIŠ PRAVILA KAR SAM, ŽELIM TI VELIKO IGRALNIH UŽITKOV!« 

»UPAM, DA TI BODO TE IGRAČE DOBRO SLUŽILE.« 

»SREČNO IGRANJE Z MOJIMI IGRAČAMI!« 

»KO SE BOŠ NAVELIČAL IGRE Z MENOJ, ME PODARI NAPREJ. UPAM, DA BO NASLEDNJI OBDARJENEC 

TAKO DOBER KOT TI.« 

Še zdaj, ko vam pišem, mi posebno radost daje spoznanje, da nas drugi potrebujejo, cenijo našo pomoč in so 

nam hvaležni za podporo.  

Pri naši akciji nas je spremljala misel: »KDOR DOBRO DELA, MU BO Z DOBRIM POVRNJENO.«  

Nikola Grubešić, 5. b 

Povezava do objavljenega prispevka v zvezi z našo dobrodelno akcijo, ki je bil objavljen na spletni strani Moja 

občina: https://www.mojaobcina.si/sevnica/novice/dobrodelna-akcija-igrac-in-petosolci-os-sevnica.html 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

5. b – razredničarka Jožica Mlakar 

https://www.mojaobcina.si/sevnica/novice/dobrodelna-akcija-igrac-in-petosolci-os-sevnica.html
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ELIKSIR ŽIVLJENJA 5. C 

Mi smo 5. c,  
prijatelji tesni, nikoli nismo besni.  
Skupaj držimo in radi govorimo.  

Med nami je močna vez in to prav zares.  
Vedno skupaj držimo in se prijateljev veselimo.  

Podajmo se na avanturo in  
tako pripravimo na novo šolsko uro.  

Učiteljico bomo razveselili, saj se bomo veliko 
naučili in  

mnogo znanja naprej delili.  
 
 

Mi smo c, mi smo 5. c, 
radi se imamo in radi se igramo.  

Držimo vedno skupaj, prijatelje imamo,  
radi se učimo in se vedno veselimo.  

Matematika, slovenščina,  
to predmeta sta, ki skupaj pašeta.  

Učiteljico spoštujemo vsi zaradi doslednosti.  
 
 

5. c najboljši je,  
vedno se razumemo,  

petke dobivamo, veliko znanja pridobivamo. 
5. c, mi prijatelji smo,  
radi si pomagamo, 
nikoli ne obupamo.  
Učenje je življenje,  

ker službo potrebujemo,  
se ne predamo,  

ker radi se imamo.  
Pomagamo ti,  

če v težavah si,  
eliksir pomagal nam bo,  

da življenje lepše bo.  
5. c se med seboj razume,  

tu imamo velike ume.  
Športa se veselimo, ker nikoli ne izgubimo.  

Službo dobimo, ker se učimo. 
To pesem smo sestavili, da razredno klimo boljšo 

smo si ustvarili.  
 

Učenci 5. c  

 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

5. c – razredničarka Petra Jesih 
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Dober učitelj razume stiske in 
posebnosti učencev, 
se zna pošaliti, narediti učenje 
zabavno in sproščeno,  
razume dobre in slabe strani ter si ne 
domišlja,  
da vse ve.  
Nasmeh učencev je zadovoljstvo 
učitelja. 

 

Sreče ne moremo najti v minljivih 
stvareh. 

Resnično nas lahko osrečijo le trajne, 
večne vrednote.  

Ljubezen. Dobrota. Notranja rast. 
Sodelovanje. 

 

Čutimo, da stopamo po pravi poti.  

Sledimo svojemu notranjemu glasu.  

Želimo si postati boljši. 

 

Ko se resnično odločimo poslušati 
svoje srce in se učiti, nam ne more 
več spodleteti.  

Če smo zvesti svojemu srcu, bomo 
uspeli. 
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MUD – MAPA UČNIH 

DOSEŽKOV – MOJI PRVI VTISI, 

OBČUTKI IN PRIČAKOVANJA 

Cilji: 

 Učence spodbujamo k razmišljanju o svojih vtisih, 

občutkih in pričakovanjih ob pričetku šolanja. 

 Učence vključimo v oblikovanje razredne klime in 

k sodelovanju pri izboljšanju le–te. 

Literatura: 

 Mapa učnih dosežkov, Priročnik za učitelje, Ljubljana, 

2009. 

Potek: 

Učencem razdelim učne liste, na katere napišejo svoja 

mnenja (pozitivna ali negativna) o šoli, učiteljih in o 

sošolcih. 

Sestavljanka HIŠKA 

Cilji: 

 podpora in priznanja posamezniku, 

 sprejemanje drugih, 

 večja povezanost v razredu. 

Potek:  

Učencem razdelim list (kvadratne oblike). Na list lahko učenec nariše ali napiše, kar mu je v življenju najljubše. 

Edini pogoj je, da zapolni celotno površino lista. 

Učitelj iz zbranih listov sestavi hišico (26 učencev: 24 kvadratnih listov + 2 lista razrezana po diagonali). 

  
 

Misel, ki predstavlja našo sestavljanko. 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

6. a – razredničarka Patricija Redenšek 
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Drevo spoštovanja 

Cilji: 

 medsebojna strpnost, 

 medsebojno sodelovanje, 

 razvijanje pozitivne samopodobe učencev, 

 spodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

 spoštovanje drugačnosti. 

Potek: 

Vrednota našega oddelka je spoštovanje. Že v začetku sem želela sodelovati s starši in sem iskala načine kako bi 

lahko to dosegla. V oddelku je namreč 26 učencev in torej dvakrat toliko staršev.  

Po gledanju in brskanju po svetovnem spletu podatkov sem dobila idejo o češnjevem drevesu. Vsak učenec je 

prejel najmanj 2 rožici (roza odtenki), na kateri je napisal, kaj mu pomeni spoštovanje. Nekateri učenci so vzeli 

celo več rožic in jih dali izpolniti tudi svojim bratom oziroma sestram. Ko sem od učenca prejela rožice, sem jih s 

pomočjo bucike spela skupaj v 3D rožico ter jih pripela na cvetoče drevo. K sodelovanju sem povabila tudi 

starše, tako da so učenci zapisali v svoje beležke besedilo, ki sem jim ga narekovala, in se na koncu tudi 

podpisala.  

  
 

Odgovori učencev: 

 Pomeni, da smo vljudni, kulturni in prijazni. 

 Spoštovanje pomeni, da nekoga spoštujemo, npr. 
učitelja, starejše ljudi. Se ne norčujemo iz drugih in 
jim pomagamo, če jim kaj ne gre. 

 Spoštovanje zame pomeni pripravljenost sprejeti 
vsakega točno takšnega, kot je, mu prisluhniti, ga 
imeti za enakovrednega in upoštevati njegove 
želje in potrebe. Spoštovati pomeni sprejemati in 
ceniti, prisluhniti in sodelovati. 

Spoštovanje zame pomeni, da se spoštuješ, da si 
prijazen do nekoga, da ceniš, nudiš pomoč. 
Spoštovanje pomeni, da spoštuješ tudi naravo in živali 
ter predmete. 

Odgovori staršev: 

 Spoštovanje pomeni, da smo do sočloveka 
prijazni, pošteni in vljudni. 

 Spoštovanje pomeni pozitiven odnos do 
drugih oseb, živali, narave. Izražamo ga s 
čustvi, delom, obnašanjem. To je iskana vrlina 
v današnjem času. 

 Spoštovanje izražamo z vljudnim odnosom do 
soljudi. Vsak človek je vreden spoštovanja, to 
pomeni, da nikogar ne smemo žaliti, 
prezirati, zaničevati. Predvsem moramo biti 
spoštljivi do starejših oseb. 
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VREDNOTA ODDELKA – 

SPREJEMANJE 

1. Razmišljanje o izbrani vrednoti – 

»Viharjenje možganov« 

 

2. Oblikovanje razrednih pravil  

Cilji:  

 učenci ugotovijo, zakaj so pravila potrebna,  

 znajo sestaviti razredna pravila,  

 učijo se strpnosti in obzirnosti pri sestavi in upoštevanju 
pravil,  

 navajajo se na delo v skupini. 

Literatura: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem, Razredne ure za vse nas – priročnik za učitelje. 

Potek: 

Učenci se razdelijo v skupine. Vsak učenec dobi samolepilni listek, na katerega napiše nekaj pravil, ki se mu zdijo 

pomembna za naš razred. Vsak učenec v skupini pove svoje predloge. Svoje liste nalepijo na papir. Na srednji 

del napišejo tisto pravilo, ki se je v skupini največkrat ponavljalo ali pa se jim je zdelo najpomembnejše. Sledi 

poročanje skupin in oblikovanje pravil. Pravila si učenci zapišejo v beležko.  

  
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

6. b – razredničarka Metka Pinoza 
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3. Pozitivne lastnosti  

Cilji: 

 vživeti se v lastnosti drugega in pri njem poiskati vsaj eno dobro 

lastnost. 

Potek: 

Vsak učenec na list papirja ob vsako ime pripiše eno dobro lastnost.  

4. Skupinsko slikanje v okviru CŠOD-ja 

Cilji:  

 medsebojno dogovarjanje in sodelovanje 
 razvijanje in krepitev sodelovanja v timu 
 oblikovanje pozitivnih odnosov v skupini 
 
Potek: 
Učenci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina naslika veliko sliko, ki je 
sestavljena iz manjših. 

   

5. Sestavljanka  

Cilji: 

 sprejemanje drugih 

 večja povezanost v razredu 

Potek: 

Vsak učenec dobi prazen del sestavljanke. Naloga 

vsakega učenca je, da zapolni prazen prostor. 
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PRVA DELAVNICA NA TEMO 

SPREJEMANJA 

Splošne informacije 

Delavnica je namenjena temu, da učenci spoznajo 

pojem sprejemanja drugega preko konkretnih oblik 

vedenja. Razmišljajo, zakaj je pomemben občutek 

sprejetosti in kako izražamo sprejemanje drugih. 

Navedejo svoja pričakovanja glede želenega 

vedenja drugih do njih in jih podelijo z drugimi. Ob 

koncu delavnice učenci oblikujejo nabor 

pričakovanega vedenja znotraj oddelčne skupnosti, 

ki po njihovem mnenju zagotavlja občutek sprejetosti.  

Pričakovanja in cilji 

 Učenci poznajo pomen sprejemanja drugega.  

 Učenci spoznajo pomen občutja sprejetosti.  

 Učenci se opredelijo glede tega, ali posamezna vedenja do drugih izražajo sprejemanje ali zavračanje.  

 Učenci individualno razmišljajo o tem, kakšno vedenje si želijo s strani drugih do njih.  

 Učenci podelijo svoj pogled na želeno vedenje s strani drugih in skupaj oblikujejo nabor želenega vedenja.  

Potek dejavnosti 

Učenci vstanejo. Učilnico razdelimo na dva dela. Ena stran bo predstavljala dejanja, s katerimi izražamo 

zavračanje, na drugi strani dejavnosti, s katerimi izražamo sprejemanje. Preberemo posamezne oblike vedenja. 

Vsak učenec se opredeli, na katero stran učilnice se bo postavil. Vedenja: prijaznost, pomoč drugemu, 

opozarjanje na napake, biti slab zmagovalec, pozornost, zmerjanje, goljufanje pri igri, dobro sprejeti poraz, 

govoriti o drugih slabe stvari, biti zabaven, prerekanje, govoriti o drugih dobre stvari, ignorirati drugega, 

nagovarjati druge, da se z nekom ne družijo …  

   

Vsak učenec zase na list zapiše, kaj zanj pomeni sprejemanje drugega. Nato na drugo stran lista zapiše, zakaj 

meni, da je pomembno, da se počutimo sprejeti s strani drugih. Liste nepodpisane oddajo.  

Vsak zase na list zapiše: kako želim, da bi se drugi vedli do mene. Nato podelijo ideje v paru, nato v skupini, 

nato jih zapišemo na tablo, da nastane skupen nabor pričakovanega vedenja.  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

6. c – razrednik Milan Mitrović 
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Odgovori učencev: 

Kaj pomeni sprejemanje drugega? 

 To pomeni, da nekoga ne obsojaš, ampak ga sprejmeš.  

 Da ne izključiš nekoga iz svoje družbe, ampak ga sprejmeš takega, kot je. 

 Pomeni, da ljudi sprejmeš takšne, kot so, da nimaš predsodkov do njih, tudi če so drugačni, še ne pomeni, da 

so slabi. 

 Če v tvoj razred pride tujec, ga pokličeš in se družiš z njim. 

 Da zraven nekoga sedimo pri kosilu. 

Zakaj je sprejemanje pomembno? 

 Da se lepo vedemo do ostalih. 

 Ker se tisti, ki ga ne sprejmemo, slabo počuti. 

 Da ne bi bili osamljeni. 

 Ker je prijetno, če imamo prijatelje, da nam pomagajo in da se z njimi razumemo. 

 Da bi se kot razred bolje razumeli. 

 Ker se tisti, ki ga ne sprejmemo, slabo počuti. 

 Za boljše počutje v nekem prostoru. 

 Zaradi tega, ker se tudi drugi počutijo veselo in se noben ne krega.  

  

Druga delavnica na temo sprejemanja 

Učenci se razdelijo v skupine in naredijo plakat na temo sprejemanja. 
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VZGOJNA DEJAVNOST 7. A - 

SPOŠTOVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

7. a – razredničarka Jožica Levstik 
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MI SE IMAMO RADI 

Vzgojni cilji 7. b razreda: 

 učenci se bodo skozi različne dejavnosti 

povezali, 

 znali se bodo bolje sporazumevati, 

 sprejemali bodo drugačnost, 

 naučili se bodo kvalitetno izkoriščati prosti čas, 

 poskrbeli bodo za svoje zdravje. 

 

Kaj smo počeli? 

1. Da bi se medsebojno dobro povezali, smo se z vlakom odpeljali v Celje na ogled najsodobnejšega filma. Na 

vlaku smo imeli veliko časa za medsebojne pogovore.  

  

2. Na začetku šolskega leta se je prešolala učenka našega oddelka. Ob tej priložnosti smo ji pripravili prisrčno 

slovo. 

3. Na planini Kofce smo preživeli tri dni prijetnega druženja in pohodništva. 

  
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

7. b – razrednik Igor Povše 
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4. Obiskali smo kino, kjer smo si ogledali ganljiv film Polnočno sonce. Ob tem smo spoznali, kako neprecenljiva 

dragocenost je zdravje. 

  

5. V piceriji smo razvajali svoje želodčke in ob obedu prijetno pokramljali. 
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SODELOVANJE IN UMETNOST 

Z vprašalnikom smo ugotovili, da so močna področja 

znanje, medsebojno poznavanje in zdravje, šibka pa 

kultura in umetnost ter medsebojno sodelovanje oz. 

pripadnost. Pravi izziv je torej nasprotje med dobrim  

medsebojnim poznavanjem in slabim  medsebojnim 

sodelovanjem. To razdvojenost je bilo močno čutiti že 

lansko šolsko leto.   

Razkorak med obema področjema smo skušali 

zmanjšati z dejavnostmi za razvijanje skupnosti, ki 

smo jih obogatili s kulturnimi/umetniškimi 

dejavnostmi. 

Z govorico telesa do boljših odnosov  

smo naslovili razredni uri z igralcem fizičnega gledališča Brankom Potočanom v okviru projekta Igrišče za 

gledališče 2.  

Povezava na spletno stran šole: http://www.ossevnica.si/Šolska videoteka, film Z govorico telesa do boljših 

odnosov 

S koreografijama je avtor združil fizično aktivnost in učence. Iz posnetka se lepo vidi usklajenost učenk in 

neusklajenost učencev.  

Namišljeni televizijski intervju  

s pripovedovalko pesmi in zgodb Ano Duša smo izvedli pri urah slovenščine ob pesmi Pegam in Lambergar 

(projekt Igrišče za gledališče 2.) Učenci so v skupinah označevali književne osebe, nato so se prostovoljci 

»prelevili« v podrobno predstavljene knjižne junake in z njimi je pripovedovalka opravila namišljeni televizijski 

intervju. Učenci so bili aktivni v skupinah in so uživali, kar je pogosto spregledan učni cilj pri književnosti.  

  

Zabojčki za novoletno tržnico  

so bili izdelani na tehniškem dnevu, kjer je proizvodni proces po delovnih korakih zasnoval učitelj Drago Slukan 

tako, da so delali v skupinah in da je bilo delo oz. izdelek odvisen od več posameznikov (eden je zarisoval, 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

7. c – razredničarka Jelka Slukan 
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drugi vrtal, tretji brusil, četrti lepil, peti barval, šesti lakiral). Delo je bilo naporno, saj so izstopali posamezniki, ki 

so delali površno, se delu izogibali, nekateri hoteli pozornost le zase. Pohvaliti pa moram učenke, ki so prihajale 

na predure, da smo zabojčke lahko postavili na stojnice.  

Jaz tebi – ti meni  

je družabna igra, kjer posameznik podari svoj prosti čas in svojo priljubljeno dejavnost naključni osebi (določi jo 

žreb), prav na tak način pa si jo tudi pridobi oz. izžreba. K sodelovanju smo povabili tudi starše, ki so pomagali 

s prevozi, vedeli so, kje so njihovi otroci v prostem času, bili pripravljeni sprejeti sošolca doma. Ugotovitve: večina 

se je odločila za ločeno igro po spolu – torej učenke med sabo in fantje med sabo. Že pri podarjanju dejavnosti 

so bili zelo previdni in so spraševali, če bodo lahko aktivnost spremenili, ko bodo videli, koga bodo izžrebali 

(nezaupanje). Igra naj bi potekala v jan., smo jo pa »raztegnili« do konca zimskih počitnic. Srečanja naj bi 

dokumentirali s foto ali video zapisi, saj si želimo ustvariti dokumentarni film. Igro je izvedlo 7 učenk (70 %) in 3 

učenci (23 %), kar je skupno 43,5 % realizirane dejavnosti. Rezultat kaže, da si medsebojnega sodelovanja več 

kot polovica učencev ne želi, in to predvsem fantje. Tiste učenke in trije učenci, ki so igro izvedli, so zapisali, da so 

se zabavali, imeli lepo in da jim je bilo všeč. Dokumentarni zapis je v nastajanju. 

 

 

Razredni uri o nenasilju z zavodom EMMA 

smo namenili spoznavanju vrst sodobnega nasilja. Učence so prevzeli kratki dokumentarni filmčki (povezava z 

umetnostjo), ki so zelo prepričljivo predstavili nasilje med šolarji in nasilje po spletu.  
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VZGOJNA VREDNOTA: 

MEDSEBOJNA UČNA POMOČ 

Strpno in dosledno gradimo spoštljive odnose med 

vsemi in za vse. Tako razvijamo temeljne vrednote 

ter kakovostno znanje kot popotnico za življenje. 

Zapisane so vrednote oz. vizija naše šole, ki smo ji v 

našem oddelku želeli slediti z izbrano vzgojno 

dejavnostjo. 

Rezultati vprašalnika Razredna lestvica so nam 

pokazali, da smo v oddelku šibki na področju 

medsebojne pomoči, zato smo si za področje 

vzgojne dejavnosti izbrali PRIPRAVLJENOST ZA MEDSEBOJNO POMOČ.  

Z načrtnim delom smo začeli v mesecu novembru in ga zaključili v maju, ko so ponovno izpolnjevali vprašalnik. 

Naš namen je, da se v oddelku izboljša medsebojno sodelovanje, komunikacija in druženje. 

Med šolskim letom so delovali tutorski pari, ki so jih učenci oblikovali sami, kar pomeni, da je učenec, ki je želel 

pomoč, poiskal v oddelku učenca, ki mu je pomagal pri šolskem delu. Sestajali so se zjutraj v času predure v 

matični učilnici, včasih tudi po pouku. Dobro je bila sprejeta tudi ideja, da so si učenci v oddelku razdeli snov, ki 

je bila načrtovana za pisno ocenjevanje znanja. Vsak izmed njih je zapisal povzetek, ga oddal, tako so s 

skupnimi močmi pripravili gradivo, ki so ga uporabili za pripravo na pisno ocenjevanje. 

  

  
Medsebojno sodelovanje, pomoč in druženje so prišli v ospredje v mesecu novembru, ko smo izdelovali izdelke za 

novoletno tržnico, jih na bazarju prodajali in s tem prispevali v šolski sklad. Pripravili smo zeliščno sol, sol za 

kopanje s sivko in ognjičem ter piškote. 

V prednovoletnem času smo izvedli še medsebojno obdarovanje, ki so ga izvedli učenci sami. Dogovorili so se, da 

je vrednost darila 3 €, z žrebom pa so darila razdelili. 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

8. a – razredničarka Vesna Butkovič 
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Izdelovanje izdelkov za novoletno tržnico Izdelovanje izdelkov za novoletno tržnico 

V mesecu januarju smo poslušali predavanje na temo Medvrstniško nasilje z namenom, da mladostniki 

prepoznavajo znake nasilja in da vedo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža.  

V mesecu februarju in marcu smo izvajali ure timske harmonije, da bi se učenci bolje spoznali, razvijali 

medsebojno zaupanje, reševali zapletene stvari s sodelovanjem, razvijali potrpežljivost in povezanost skupine. 

   

   

Iskalci biserov so nam bili podlaga za pogovor in  razmišljanje o prijateljstvu. Preko trditev, ki so jim bile 

posredovane, so v dvojicah nato v skupinah zapisali, kaj jim pomeni prijateljstvo. Svoje ugotovitve so zapisali na 

papir, jih predstavili sošolcem, nato so  oblikovali plakat, ki smo ga obesili v učilnico. 
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PRIPRAVLJENOST ZA 

MEDSEBOJNO POMOČ 

V oktobru smo na razredni uri reševali vprašalnik 

Razredna lestvica in ugotovili, da smo na področju 

medsebojne pomoči, sodelovanja najšibkejši. Za 

področje vzgojne dejavnosti smo zato izbrali 

vrednoto oddelka PRIPRAVLJENOST ZA 

MEDSEBOJNO POMOČ. 

 Skozi celotno šolsko leto smo razvijali pripadnost 

oddelku s socialnimi igrami po literaturi: Zavod za 

zdravstveno varstvo Celje: 10 KORAKOV DO 

BOLJŠE SAMOPODOBE in Darja Vtič Tršinar: ISKALCI BISEROV. Z delavnicami smo poskušali priti do spoznanja, 

kako pomembno je sodelovati, se podpirati in si pomagati. Delo je večinoma potekalo v skupinah ali v dvojicah. 

Pogosto smo delavnico začeli z izbrano zgodbo mladostnika in nato so se učenci v skupinah pogovarjali in 

usklajevali mnenja o načinih pomoči. Delavnico smo zaključili s predstavitvijo ugotovitev skupin in skupnim 

povzetkom. Vsi smo bili usmerjeni k istemu cilju, zato smo morali sodelovati, se prilagajati, dogovarjati in sklepati 

kompromise - iskali smo enaka stališča, mnenja.  S pomočjo izbranih zgodb smo se tudi učili o pomenu 

prijateljstva, družine, o povezanosti in soodvisnosti med ljudmi.  

  

  

VZGOJA ZA VREDNOTE 

8. b – razredničarka Vlasta Guček 
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Celotno šolsko leto so delovali tutorski pari. Učenci so se sestajali predvsem v času predur v zgodovinski učilnici. 

Pogosto so se učili, zapisovali manjkajoče vsebine ali se samo pogovarjali, se družili.  

V novembru smo izdelovali izdelke za novoletno tržnico. Napolnili smo vrečke z domačim čajem, ki so ga učenci 

prinesli od doma, in izdelali domače milo.  Deset učencev je obiskalo tudi delavnico društva OZARE, kjer smo 

izdelovali novoletne voščilnice, ki smo jih prav tako prodali na novoletni tržnici. 

   
 

V prednovoletnem času smo izvedli igrico SKRIVNI PRIJATELJ in zadnji dan v koledarskem letu samo-

obdarovanje. Vsak učenec je prinesel darilo v vrednosti  treh evrov in z žrebanjem smo si izmenjali darila. 

V maju je bila izvedena  TIMSKA HARMONIJA, ki nam jo je pomagal izvesti g. Tuhtar. Z vajami zaupanja smo 

utrjevali sodelovanje in pomoč pri premagovanju ovir.  

  

 

Utrjevali smo občutek pripadnosti, spodbujali odprtost in sprejemanje drugih, razvijali sposobnost vživljanja v 

druge, pridobivali spretnosti dogovarjanja in sprejemanja kompromisov ter seveda tudi utrjevali občutek lastne 

vrednosti in zavedanja svojih zmožnosti.  

Poskušali smo graditi lepše, prijetnejše odnose in ustvariti vzdušje, v katerem je delo prijetnejše in učinkovitejše. 
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VZGOJNI VREDNOTI: ZNANJE 

IN ZDRAVJE 

V jeseni so učenci 8. c reševali vprašalnik Razredna 

lestvica in izkazali željo oz. potrebo, da bi se bolj 

intenzivno ukvarjali z vrednotama ZNANJE in 

ZDRAVJE. 

 

Tako smo zavihali rokave, začeli iskati in izvajati 

dejavnosti, s katerimi smo uresničevali svoji vrednoti. 

Učenci se dobro zavedajo, da je fizična aktivnost 

močan dejavnik, ki ugodno vpliva na dobro počutje in posledično na uspešno učenje ter pridobivanje različnih vrst 

znanj, od formalnih oz. šolskih, do tistih, ki jih piše življenje. Strinjali smo se, da pregovor Zdrav duh v zdravem 

telesu še kako drži.  

 

Najprej smo v decembru skušali ugotoviti, kako učenci skrbijo za svoje fizično zdravje in počutje. Tako so teden 

dni načrtno spremljali in zapisovali: koliko časa dnevno preživijo fizično dejavni, ali pred odhodom v šolo 

zajtrkujejo, ali raje izberejo hojo, čeprav bi se lahko peljali (npr. z dvigalom, avtom, s kolesom …). Rezultati so 

pokazali, da so nekateri učenci fizično zelo aktivni, saj se jih veliko ukvarja s športom (rokomet, nogomet, borilni 

športi …), nekateri posamezniki pa so si priznali, da bi lahko bili več fizično dejavni. Pri zajtrku je slika podobna, 

saj nekateri redno zajtrkujejo, medtem ko je preostalim prvi obrok šele šolska malica.  

Učenci se zavedajo, da je za osebno rast in pozitivno samopodobo zelo pomembno zastavljanje osebnih ciljev. Ti 

so smerokaz njihovi individualni dejavnosti, s katero razvijajo svoje sposobnosti, interese, ki lahko ob vztrajnem 

trudu vodijo do uresničitve lastnih želja. Tako smo se pogovarjali: o tem, kako pomembno je zastaviti si svoje 

lastne cilje, ki ne smejo biti postavljeni niti prenizko niti previsoko, nanje ne sme nihče vplivati (ne starši, prijatelji, 

sorodniki, učitelji …),  dobro oz. priporočljivo si jih je zapisati, da lažje sledimo, kje na poti se trenutno 

nahajamo, in kar je izredno pomembno, da znamo težave, na katere naletimo na poti do uresničitve ciljev, 

spremeniti v osebne izzive. 

 VZGOJA ZA VREDNOTE 

8. c – razredničarka Gordana Kenda Kozinc 
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Pomoč za vse razgovore in nadaljnja razmišljanja smo z učenci iskali v priročniku 10 korakov do boljše 

samopodobe, kjer smo prebirali zgodbe resničnih posameznikov – vrstnikov, ki so se srečevali z zelo podobnimi 

težavami/izzivi, kot jih imajo učenci sami. Hkrati smo predebatirali tudi odgovore strokovnjakov in poslušali 

njihove lastne nasvete.  

 

V oddelku pa ne spodbujamo samo zastavljanja in uresničevanja osebnih ciljev, ampak udejanjamo tudi timsko 

sodelovanje, saj si prizadevamo k nekaterim skupnim ciljem: medvrstniška učna pomoč in spodbuda, čim več 

opravljenih domačih nalog (podrezaj sošolca, da ne »pozabi« DN, pomoč pri pisanju DN, pisanje naloge v  

BKK …), brez popravnih izpitov ob koncu šolskega leta (sošolec razloži sošolcu učno snov, mu pomaga pri 

ponavljanju in utrjevanju …). Učenci, ki so namenili svoj prosti čas in dobro voljo sošolcu, niso samo spregovorili, 

ampak so tudi zapisali svoje misli o tem, kako so se počutili ob tem, ko so pomagali sošolcu pri učenju, kako so se 

sošolci odzvali na njihovo pomoč, pri katerih predmetih so jim pomagali … 

 

Pot do znanja/védenja je neskončno dolga, polna presenetljivih preobratov in izzivov. Samo pogumno ter vztrajno ji 

moramo slediti  in ne omagati na ovirah, ki se slej kot prej pojavijo. 
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V 9. a si največkrat pomagamo pred poukom ali pa 

6. uro, medtem ko nekateri učenci čakajo na 

avtobus. Velikokrat si nudimo pomoč pri fiziki, 

zgodovini in matematiki. Medsebojno pomoč si 

izkažemo tudi tako, da če kdo nima šolskih 

potrebščin, mu z veseljem posodimo, kar potrebuje. 

 

 

 

 

 

 

 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

9. a – razredničarka Janja Flisek Balog 
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PRIPRAVLJENOST ZA 

MEDSEBOJNO POMOČ 

Učenci so v oktobru 2017 izpolnili vprašalnik 
Razredna lestvica. Na podlagi analize vprašalnika 
so izbrali vrednoto oddelka PRIPRAVLJENOST ZA 
MEDSEBOJNO POMOČ.  

 
Aktivnosti: 

 Vsak učenec v oddelku aktivno  sodeluje pri 

izboljšanju pripravljenosti za medsebojno pomoč 

v razredu. 

 Prevzamejo odgovornosti za svoje obnašanje in 

doseganje zastavljenih ciljev na izbranem področju. 

 V razredu so prediskutirali, zapisali in obesili razredna pravila, ki so jih učenci upoštevali vse šolsko leto. 

 V novembru smo z anketo ugotovili, da je le 8 učencev sodelovalo v akciji zbiranja starega papirja (sredstva 

so bila namenjena Šolskemu skladu in oddelku). Vsi učenci so bili mnenja, da je to premalo in da se bodo v 

naslednji zbiralni akciji, v maju, bolj potrudili.  

 V decembru 2017 so učenci sodelovali pri načrtovanju, zbiranju materiala, izvedbi, izdelavi in prodaji  

izdelkov na novoletni tržnici. 

 Vse šolsko leto delujeta dva tutorska para, kjer si učenci pomagajo pri učenju. 

 Od februarja učenci že načrtujejo aktivnosti za razredni nastop na valeti. 

 Od marca učenci sodelujejo pri pripravljanju programa in aktivnosti ob predaji ključa, ki ga bodo izvedli v 

juniju 2018. 

 Od marca dalje so vsi učenci vključeni tudi v plesne vaje, kjer si pomagajo in se vzpodbujajo pri učenju 

plesnih korakov. 

  

 

 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

9. b – razrednik Janko Sotošek 
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SPOŠTOVANJE IN KULTURA 

 S skupnimi aktivnostmi smo razvijali dobre 

medsebojne odnose. 

 Izkazali smo se v zbiralni akciji papirja, zbrali 

smo ga največ na predmetni stopnji in si tako 

prislužili sladoled. 

 Izdelali smo izdelke za novoletno tržnico, na 

katere smo bili zelo ponosni, še posebej, ker smo  

jih ustvarjali sodelovalno in je v njih delček 

vsakega izmed nas. 

 Skupaj se pripravljamo na valeto ter iščemo 

naša močna področja, da bodo lahko naši starši, 

bratje in sestre, prijatelji ter tudi učitelji ponosni na nas. 

 Izdelovali smo plakate in razmišljali o spoštovanju ( spoštovanju do samega sebe, do svojega zdravja, 

vrstnikov, do šolskega dela, do hrane …). 

 Sestavili smo pravila oddelčne skupnosti, saj menimo, da le s pravili in spoštovanjem lahko dosežemo, da se 

vsi učenci v oddelku počutimo dobro in sprejeto. S pravili smo izboljšali  življenje in medsebojne odnose v 

razredu. 

 Skozi treninge socialnih veščin smo razvijali socialne spretnosti, se usposabljali za konstruktivno reševanje 

konfliktnih položajev, razumevanje sebe in drugih v različnih socialnih položajih ter za učinkovito 

sporazumevanje v različnih situacijah. 

 Skozi pogovore  na razrednih urah smo uzavestili svoja stališča, lastnosti, vrednote in se predstavili drugim. 

 Socialne igre so prispevale k boljši razredni klimi ter nas usposobile za učinkovito in konstruktivno 

sodelovanje v skupini ter doseganje konsenza. 

 Preizkusili smo se v igrah vlog in tako razvijali strpnost,  spoštovanje in samospoštovanje, sposobnost 

komunikacije in samozavest. 

 Izpolnjevali smo anketne vprašalnike, ki so nam pomagali pri razpoznavanju naših interesov in želja, kar nam 

pomaga pri zastavljanju ciljev za bližnjo in daljno prihodnost.  

 Učence 1. razreda smo pospremili v šolske klopi, ob koncu šolska leta pa jim bomo podarili svoj čas in se z 

njimi igrali. 

 Pripravili bomo tudi srečanje s starši, kjer jim bomo predstavili naše delo, spretnosti, znanja, dosežke in 

napredke ter jih za konec tudi presenetili.  

  
 

VZGOJA ZA VREDNOTE 

9. c – razredničarka Valentina Mlakar 
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Nezadovoljstvo zaradi  rezultatov naše podružnice pri 

meritvah  za ŠVK nas je spodbudilo k dejavnostim, s 

katerimi bi izboljšali gibalno učinkovitost in dvignili 

zavedanje za zdrav življenjski slog.  V tem šolskem letu 

smo nadaljevali z rekreativnimi odmori, ki so dolgi 35 

minut, saj začenjamo s poukom ob 7.45. Rekreativni 

odmor traja od 9.20 do 9.55  in v tem času gredo 

učenci praviloma ven v vsakem vremenu in  skačejo 

ristanc, gumitvist, se igrajo v hiški ali pa se igrajo na 

igrišču z žogo.  

 

 

  

V tem šolskem letu smo dodali  dejavnost Planinski dnevnik in skupen pohod s starši. Pohod smo izvedli 7. aprila, 

na svetovni dan zdravja, in veseli smo, da so se ga udeležili skoraj vsi starši. Planinski dnevnik bodo oblikovali 

učenci in starši in bo vseboval zapise družinskih pohodov in izletov. Ob zaključku šolskega leta bomo izdali 

Planinski dnevnik v vezani obliki, na naslovnici pa bo skupinska fotografija z našega izleta.  

 

VZGOJA ZA VREDNOTE – POŠ Studenec 
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Na skupnem pohodu smo se družili, klepetali ter uživali 

v opazovanju narave in se veseli komaj toliko umirili, 

da smo se nastavili fotoaparatu. 

Obiskali smo tudi domovanje jazbeca, ki pa nas žal ni sprejel, zato smo odšli proti zarasli bukvi, ki je tudi 

posebnost naše krajevne skupnosti Studenec. 
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VREDNOTA - SPOŠTOVANJE 

V tem šolskem letu sta 1. in 2. razred v kombiniranem oddelku. Skupno smo izdelali načrt izboljšav glede na 

dogajanje v razredu. Preden smo oblikovali načrt, sva učiteljici opazovali in spremljali, kaj bi v našem oddelku 

lahko izboljšali. Po reševanju ankete, analizi in pogovoru smo določili: 

1. vzgojni cilj: razvijanje vrednote - spoštovanje (do sebe, do drugih in do šolskega dela) 

2. naloge: spremljanje ob tabeli/analiza/iskanje rešitev za izboljšanje 

3. načini spremljanja: Spoštovanje do drugih, do šolskega dela, upoštevanje šolskih pravil smo spremljali vsak 

dan. Na koncu pouka smo analizirali dogajanje dneva. Učenec je dobil  v primeru, če je spoštoval naše 

dogovore in pravila. Če je v tednu dni posameznik pridobil 4 ali 5 , je na koncu tedna v tabelo prilepil 

nalepko. Vsak učenec ima tabelo v svoji osebni mapi in jo na govorilnih urah vsak starš lahko dobi v vpogled. 

Tako spremlja napredek svojega otroka. 

  
 

VZGOJA ZA VREDNOTE – POŠ Loka 

1. in 2. razred – razredničarka Karmen Božič 
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4. dodatne dejavnosti: Ob koncu vsakega meseca smo spremljali še uspešnost posameznega učenca na 

področjih poslušanja navodil in razlage, urejenosti šolskih potrebščin, pisanja domačih nalog, čitljivosti zapisa, 

vestnega opravljanja rediteljskih nalog, dvigovanja rok, pomoči drugim in vedenja. 

Vsak učenec se je najprej ocenil sam, nato ga je ocenil kritični prijatelj, na koncu pa še učiteljici. V juniju bo vsak 

učenec napisal analizo svojega dela in smernice za izboljšave. Svoj delež bodo prispevali tudi straši, ko bodo za 

svojega otroka napisali še svoja opažanja. 

OPAZUJEM SE, KAKO SEM USPEŠEN/-A. 

 APRIL  MAJ 

POSLUŠAM NAVODILA 
IN RAZLAGO. 

 

 
 
 

 

IMAM UREJENE ŠOLSKE 
POTREBŠČINE. 

   

 
 
 

 

DOMAČO NALOGO 
IMAM ČITLJIVO IN JO 
PIŠEM REDNO. 

 

 
 
 

 

VESTNO OPRAVLJAM 
VSA DELA REDITELJEV. 

 

 
 
 

 

KO ŽELIM NEKAJ 
POVEDATI ALI 
VPRAŠATI, VEDNO 
DVIGNEM ROKO. 

 

  

RAD POMAGAM 
DRUGIM. 

 

  

Moje vedenje 
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VZGOJNI CILJ: RAZVIJANJE VREDNOT - SPOŠTOVANJE 

  
 

V oddelku 3. in 4. razreda se je pokazalo, da sta nizko na lestvici vrednot kultura/umetnost ter medsebojno 

sprejemanje. 

Z »možgansko nevihto« so razmišljali o vsaki vrednoti posebej. Kot skupna lastnost obeh se je pokazalo 

spoštovanje. Oddelek si je zato izbral vrednoto – SPOŠTOVANJE. Z delom na izbrani vrednoti želijo razvijati 

spoštovanje do sočloveka, samospoštovanje ter spoštovanje do kulture in različnih kultur nasploh. 

Učenci so izdelali plakat o sebi. Dejavnosti: 

1. Vsak je samemu sebi zapisal, zakaj se spoštuje, zakaj je poseben. 

2. Učenci so sedeli v krogu. Vsak je imel na hrbtu nalepljen prazen list papirja, na katerega je vsak zapisal 

sošolcu, zakaj ga spoštuje. 

3. Prebrali so zapise sošolcev. Kdor je želel, ga je prebral na glas. 

4. Prosili smo še starše, da svojemu otroku napišejo, zakaj ga spoštujejo in zakaj je za njih poseben. 

Vse zapise so prilepili na svoj plakat. Bili so veseli, ko so prebrali toliko lepih misli o sebi. 

 

VZGOJA ZA VREDNOTE – POŠ Loka 

3. in 4. razred – razredničarka Marjeta Česnik 
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KULTURA IN UMETNOST 

Pri analizi vprašalnika se je pokazalo, da sta 

najnižje na lestvici kultura in umetnost. 

Cilj: spoštovanje 

Učenci so razmišljali o vrednoti, ki je bila v njihovem 

razredu najnižje na lestvici. Z »možgansko nevihto« 

so razmišljali in zapisali o tem, kaj iz navedenega 

področja bi radi razvijali pri sebi. Kako? Izbrali so si 

skupen cilj kot oddelek – SPOŠTOVANJE. 

Razgovor o tem, kako in na kakšen način bodo 

dosegli cilj ter kako in s čim bodo dokazili, da se je stanje izboljšalo. 

Pogovarjali smo se o besedi SPOŠTOVANJE ob igri z žogo. Najprej sem jim 
povedala navodila, nato sem podala žogo učencu, ki je že znal navesti svoj 
primer. Na začetku je bilo težko, potem pa je beseda stekla. Učenci so povedali, 
da se čutijo spoštovani, ko jih kdo prijazno pozdravi ali pohvali, jim pomaga ali  
razloži … Navajali so svoje primere.     

S pomočjo kartončkov Semena sprememb so iskali, komu in zakaj zaupajo. 

Ugotovili so, da spoštujejo tiste ljudi, ki jim zaupajo.  

Na hrbet vsakega učenca sem pritrdila prazen list papirja, na katerega je vsak 

vsakemu napisal nekaj lepega, nekaj, zaradi česar ga spoštuje. Ker ni bilo 

podpisov, so razmišljali, da so vsem napisali svoja mnenja, ki ustrezajo 

posamezniku.  

Nekateri so bili presenečeni, da imajo sošolci tako 

lepa mnenja o njih. 

Iz tršega papirja so oblikovali ogledalo in vanj 

napisali nekaj lepega o sebi. 

Zapise so prebrali. Ponosni 

so bili nase.  

Na miselni vzorec so 

zapisali, kaj je spoštovanje. 

Brali so zapise in se 

dopolnjevali. 

Dogovorili smo se, kako 

bomo predstavili vzgojno 

dejavnost staršem. Sestavili 

so besedilo, ki ga bodo s pomočjo kartončkov in prvih črk predstavili staršem. 

Vsak bo povedal eno poved, ker jih je enajst kot črk v vrednoti SPOŠTOVANJE. 

VZGOJA ZA VREDNOTE – POŠ Loka 

5. razred – razredničarka Julijana Majerič 
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S poštujem sebe in druge. 
P rijaznost do enakih in drugačnih. 
O proščam drugim, ker lahko vsak naredi napako. 
Š čitim prijatelje in družino. 
T rudim se po svojih močeh za dobre odnose. 
O samljenost ni vedno slaba, čeprav sem rad v družbi. 
V sak ima možnost, da poskusi in doseže nove izzive. 
A mpak vedno mi ne uspe, vendar se trudim še naprej. 
N ikoli ne obupam. 
J az spoštujem vsakega, čeprav je drugačen. 
E naki smo ne glede na različnost. 
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