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1. TEKMOVANJA 

 
KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA – NEMŠČINA (9. RAZRED - izbirni 

predmet) 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

9.razred 7 2 / / / / 
 

Tekmovanje iz nemškega jezika za učence 9. razredov je potekalo, 22. 11. 2017,  ob 13. 00  

na naši šoli. Udeležilo se ga je  7 učencev izbirnega predmeta nemščina.  To tekmovanje je  

namenjeno tako učencem izbirnega predmeta, kot učencem, ki se nemščino učijo kot prvi tuj 

jezik.  

 

Dve učenki 9. razreda sta dobili bronasto priznanje, nista pa se uspeli uvrstiti na državno 

tekmovanje. 

 

 

Breda Božič, prof. nemščine 

 

 

KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA - ANGLEŠČINA 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

8. razred a in b  9 1 / / / / 
 

 

Tekmovanje iz angleščine za 8. razred je potekalo v ponedeljek, 16. 10. 2017. Tekmovanja se 

je udeležilo 9. učencev 8. a in 8. b razreda.  Na tekmovanju je bilo možno zbrati 68 točk. Za 

bronasto priznanje je bilo potrebno doseči 57 točk, za uvrstitev na državno tekmovanje pa 58 

točk (85 %). Na naši šoli je bronasto priznanje osvojila učenka 8. a razreda Tjaša Kovačević, 

ki je osvojila 57 točk.  

 

Helena Erčulj, prof. angleščine 
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Izpolnjen obrazec se po končanem tekmovanju po elektronski pošti pošlje pomočnici ravnatelja. 
 

 

KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA  -  TEKMOVANJE IZ ZNANJA 

BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje  državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

razred, 

št. tekmovalcev 
srebrna 

priznanja 

zlata priznanja 

9. B 4 / / / / 

9. S 3 1 9. S 1 / 
 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 7 učenk OŠ Dobrepolje.  

Bronasto priznanje je dosegla učenka Špela Nose in se uvrstila na državno tekmovanje, ki je 

bilo 1. 12. 2017.  

 

Na državnem tekmovanju je dosegla SREBRNO Proteusovo priznanje. 

 

Ema Zajc, mentorica 

 

POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA – KEMIJA – PREGLOVO priznanje 

 

 

Šolsko tekmovanje za Preglovo priznanje je bilo 15. 1. 2018.  

V 8. razredu so bronasto priznanje osvojili 3 učenci: Eva Česen, Jure Marolt in Maja Marolt.  

V 9. razredu je bronasto priznanje osvojil Rok Koščak 

V 9. razredu v Strugah je bronasto priznanje osvojila Špela Nose, 

 

Na državno tekmovanje, ki bo 24. 3. 2018, so se uvrstili: iz 8. razreda Eva Česen, iz 9. razreda 

Rok Koščak in iz Strug 9. razred Špela Nose. 

 

Dragica Volek, mentorica 

  

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

 zlata 

priznanja 

9 6 4 1    

8 10 3 1    

9S 1 1 1    
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Izpolnjen obrazec se po končanem tekmovanju po elektronski pošti pošlje pomočnici ravnatelja. 
 

 

POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA  -  TEKMOVANJE IZ  ZNANJA O SLADKORNI 

BOLEZNI  

 

Letos je potekalo že 19. tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki ga organizira Zveza 

društev diabetikov Slovenije. Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni 

bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, primerjanje znanja 

med učenci, motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja … 

Letos se je šolskega tekmovanja udeležilo 21 učencev naše šole; 8 učencev je doseglo 

bronasto priznanje. 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje  državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. tekmovalcev srebrna 

priznanja 

zlata priznanja 

7. A 4 2 8. 

 

9. 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

8. A 2 2 

8. B 4 0 

9. A 3 1  
 

 

9. B 6 3 

9. S 2 0  
  

 

Bronasto priznanje so dosegli: 

 

Eva ČESEN, Neja SERNEL, Manca NOVAK, Karin BUTALA, Klara ŠINKOVEC, Klara 

ERČULJ, Jaka GRANDOVEC, Teja SERNEL. 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: 

Eva ČESEN, Karin BUTALA in Neja SERNEL. 

 

Državnega tekmovanja, ki je potekalo 18. 11. 2017, so se udeležile 3 tekmovalke.  

Učenka Eva Česen je dosegla zlato priznanje, učenki Neja Sernel in Karin Butala pa 

srebrni priznanji. 

 

Ema Zajc, prof. bio. 
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Izpolnjen obrazec se po končanem tekmovanju po elektronski pošti pošlje pomočnici ravnatelja. 
 

 

KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA IZ LOGIKE 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

zlata 

priznanja 

7. a,b, s 5 2 2 1 0 

8. a, b 7 2 1 0 0 

9. a, b, s 4 2 2 1 0 

      

      

      
 

 

Poimenski seznam učencev, ki so dosegli bronasta, srebrna ali zlata priznanja: 

 

 

7. RAZRED:   

 GAJA SVETEC – srebrno priznanje  

 MAKS FERKULJ (PŠ Struge) – bronasto priznanje 

 

8. RAZRED: 

 MAJA MAROLT – bronasto priznanje 

 JURE MAROLT – bronasto priznanje 

 

9. RAZRED:  

 ŠPELA NOSE (PŠ Struge) – srebrno priznanje 

 ROK KOŠČAK – bronasto priznanje 
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Datum:  19. 2. 2018 

Podpis mentorja: Mateja Javoršek 

 

 

POROČILO ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE (ŠOLSKO TEKMOVANJE) 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

4. 13 4     

5. 8 2     

6. 6 5     

7. 7 5     

8. 5 1     

9. 8 2 1 /   
 

 

V četrtem razredu je tekmovalo 13 učencev. Štirje bodo prejeli bronasta priznanja; 

Anabel Brezovar, Enja Gliha Škufca, Nejc Zrimšek in Maša Marolt. 

 

V 5. razredu je tekmovalo 8 učencev. Dva bosta prejela bronasto priznanje: Sara Česen in 

Svit Duščak. 

 

V 6. razredu je tekmovalo 6 učencev. Trije bodo prejeli bronasto priznanje: Marija 

Grandovec, Frida Petelinšek, Emil Šinkovec. 

 

V 7. razredu je tekmovalo 7 učencev. Pet jih bo dobilo bronasto priznanje: Sara Duščak, 

Jaka Grandovec, Gaja Svetec, Klara Šinkovec in Eva Šinkovec. 

 

V 8. razredu je tekmovalo 5 učencev. Eva Česen bo dobila bronasto priznanje in se 

uvrstila na območno tekmovanje. 

 

V 9. razredu je tekmovalo 8 učencev. Dva bosta dobila bronasto priznanje: Klara Erčulj 

in Mark Grm. Mark Grm se je uvrstil na območno tekmovanje. 

 

Na območno tekmovanje sta se uvrstila: 

- Eva Česen (8. razred) 

- Mark Grm (9. razred) 

 

 

Andreja Polzelnik Marolt, prof. slov. 
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2. DEJAVNOSTI PEVSKIH ZBOROV 
 

Občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti  ter ob prihajajočih božičnih 

praznikih 

 

Decembrske predpraznične dni so v Dobrepolju popestrili naši najmlajši občani - otroci in 

šolarji. V četrtek, 21. 12. 2017, so skupaj z učitelji in vzgojitelji pripravili svečano 

prireditev ob prihajajočem dnevu samostojnosti in enotnosti ter božičnih praznikih. 

Popeljali so nas na praznično potovanje po Dobrepolju, kjer so nam zapeli, zaigrali ter 

zaplesali. Po uvodnem pozdravu učenke Natalije Erčulj in učenca Marka Grma nas  je 

slavnostno nagovoril gospod župan Janez Pavlin.  

 

Sledil je pisan pevski program, kjer so se nam najprej predstavili otroci iz vrtca Ringaraja. 

Sledila sta dva otroška pevska zbora, pevski zbor Škratki iz prvega razreda, pod vodstvom 

Tine Gačnik, in otroški pevski zbor Zvonček iz drugega razreda pod vodstvom Barbare 

Režek. Pridružili so se jim še Otroški pevski zbor iz Vidma od 3. do 5. razreda, ter 

Mladinski pevski zbor, učenci od 6. do 9. razreda, ki nam niso samo zapeli, ampak tudi 

zaplesali.  

 

Poleg zborov iz matične šole so na proslavi sodelovali tudi Otroški pevski zbor PŠ 

Kompolje, kjer poje cela šola in Otroški pevski zbor PŠ Struge. Vse zbore, z izjemo 

Škratkov in Zvončka, vodi učiteljica glasbene umetnosti Petra Jerič.  

 

Petra Jerič, prof. 
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3. LITERARNI NATEČAJI 
 

Literarni natečaj Peter Klepec 

 
V petek, 22. 9. 2017, je bila na OŠ Cerkno zaključna prireditev literarno-likovno-

fotografskega natečaja Peter Klepec.  

O pomenljivem dosežku kar dveh naših učencev (sedaj osmošolke Lare Levstik in 

sedmošolca 

 Luke Grma) smo spomladi že poročali.  

Na natečaj se je odzvalo kar 50 šol iz vse Slovenije (175 likovnih, 165 literarnih in 18 

fotografskih prispevkov). Največ dela je imela komisija na literarnem področju. Sestavljali 

so jo pisateljica Dragica Krapež, pesnik Vid Prezelj in Urša Ambrožič, nekdanja učenka OŠ 

Cerkno, sedaj študentka slovenistike. 

Na petkovi zaključni prireditvi sta vse zbrane nagovorila tamkajšnji ravnatelj mag. Milan 

Koželj in mag. Mirjam Podsedenšek z Zavoda RS za šolstvo. Mentorjem in nagrajencem so 

bila podeljena priznanja, slednje so tudi nagradili. Po bogatem kulturnem dogodku z obilo 

petja in gledališko predstavo Peter Klepec, ki so ga pripravili tamkajšnji vrtčevski otroci in 

učenci, so se skupaj odpeljali v Zakojco, rojstno vas Franceta Bevka, kjer je sledilo prijetno 

popoldansko druženje. 

Ema Sevšek, prof. slov.   

 
OB 100. OBLETNICI 1. IZIDA SLIKANICE MARTINA KRPANA Z 

ILUSTRACIJAMI HINKA SMREKARJA SMO SE ODZVALI NA NATEČAJ 

MLADINSKE KNJIGE NAJLEPŠA SLIKANICA 

 

Učenci 7. a-razreda so v ponedeljek, 25. septembra 2017, v počastitev  100. obletnice 

slikanice z ilustracijami Hinka Smrekarja pripravili razredno razstavo svojih najljubših 

slikanic.                                                                                                                              

V ponedeljek, 25. 9. 2017, so tudi učenci 6. a-razreda z navdušenjem prinesli vsak svojo 

najljubšo slikanico in skupaj smo oblikovali razstavo. Učenec Iztok Trebušak nas je 

naravnost očaral s slikanicami, ki jih hranijo doma, na domu Toneta Kralja, tudi 

pomembnega ilustratorja Martina Krpana. Iztok, sorodnik Toneta Kralja, je tako obogatil 

razstavo s Kraljevo slikanico ter s slikanico Martina Krpana z ilustracijami sodobne 

ilustratorke Suzane Bricelj, našel pa je še slikanico Mojca Pokrajculja z ilustracijami Mare 

Kralj, žene Toneta Kralja.                                                                                                                    

V ponedeljek, 25. 9. 2017, so tudi učenci 6. b-razreda v knjižnici pripravili razstavo svojih 

najljubših slikanic; razporedili so jih tako, da je bila slikanica Martin Krpan z ilustracijami 

Hinka Smrekarja na sredini, saj je letos 100. obletnica prve izdaje te slikanice.  

                                                                                               

 Ema Sevšek, profesorica slovenščine 
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4. ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

A)  

Vrsta tekmovanja: KROS, dečki in deklice 

Kje in kdaj: Ivančna Gorica, 19. 10.  2017 

Tekmovanje: medobčinsko 

Udeleženi učenci: 54 učencev od 1. do 9. razreda 

Osvojeno mesto: 

Gašper Tomašič, 1. mesto 

Miha Golobič, 2. mesto 

Nadja Adamič, 2. mesto 

Grega Tomašič, 3. mesto 

Larisa Založnik, 4. mesto 

Jošt Babič, 4. mesto 

Nik Lumbar, 4. mesto 

David Nose, 5. mesto 

Klara Šinkovec, 5. mesto 

Andraž Ganc, 7. mesto 

Tija Tomašič, 7. mesto 

Nick Virant, 7. mesto 

Lara Pajk, 7. mesto 

Nadja Mustar, 9. mesto 

Nuša Strnad, 9. mesto 

Luka Grm, 9. mesto 

Erik Ašič, 9. mesto 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar, Andrej Antolič, Andrej Škantelj, Tina Gačnik 
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B) 

Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, st. deklice 

Kje in kdaj: Grosuplje, 14. 11.  2017 

Tekmovanje: občinsko 

Udeleženi učenci: 15 učenk 

Osvojeno mesto: 4. in 5. mesto 

9. razred 

- Ana Grandovec 

- Klara Erčulj 

- Teja Sernel 

- Neja Sernel 

- Karin Butala 

- Eva Novak 

- Natalija Erčulj 

- Katarina Grm 

8. razred 

- Eva Starič 

- Urška Novak 

- Ana Babič 

- Manca Novak 

- Adamič Julija 

- Tjaša Strnad 

- Gaja Svetec 

 

Mentorica: Alenka Leskovar 
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C) 

Vrsta tekmovanja: GIMNASTIKA, dečki 

Kje in kdaj:  OŠ Dobrova, 29. 11.  2017 

Tekmovanje: polfinale 

Osvojeno mesto:  4. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Gal Adamič 

 

Dodatne opombe/pojasnila 

Gal se je uvrstil na finale v gimnastiki. 

 

Mentor: Alenka Leskovar 

Č) 

Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, dečki 

Kje in kdaj:  OŠ Zadobrova, 14. 12.  2017 

Tekmovanje: medobčinsko 

Osvojeno mesto:  2. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Rok Koščak 

- Mark Grm 

- Blaž Klinc 

- Anže Strnad 

- Martin Zakrajšek 

- Andraž Ganc 

- Erik Ašič 

- Jure Marolt 

- Jan Strnad 

- Danijel Brezovar 

Uvrstitev na področno tekmovanje. 

Mentor: Alenka Leskovar 
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D) 

Vrsta tekmovanja: NOGOMET, dečki 

Kje in kdaj: Grosuplje, OŠ Brinje, 15. 11.  2017 

Tekmovanje: občinsko 

Osvojeno mesto:  4. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Timotej Jamnik 

- David Nose 

- Klemen Marolt 

- Luka Grm 

- Gašper Tomašič 

- Andraž Ganc 

- Erik Fink 

 

Mentor: Andrej Antolič 

 

E) 

Vrsta tekmovanja: GIMNASTIKA, dečki 

Kje in kdaj:  OŠ Vojke Šmuc v Izoli, 5. 12.  2017 

Tekmovanje: FINALE 

Osvojeno mesto:  11. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Gal Adamič 

 

Dodatne opombe/pojasnila 

Gal je dosegel izvrstno uvrstitev. 

Mentor: Alenka Leskovar 
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F)  

Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, dečki 

Kje in kdaj: OŠ Brezovica, 17. 1.  2018 

Tekmovanje: področno 

Osvojeno mesto:  4. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Rok Koščak 

- Mark Grm 

- Blaž Klinc 

- Andraž Ganc 

- Erik Ašič 

- Jure Marolt 

- Jan Strnad 

- Danijel Brezovar 

 

Mentor: Alenka Leskovar 

 

G) 

Vrsta tekmovanja: SMUČANJE 

Kje in kdaj: Kranjska Gora, 6. 2.  2018 

Tekmovanje: medobčinsko in področno 

Osvojeno mesto:   

Udeleženi učenci:  

KATARINA GRM,  1. mesto na medobčinskem tekmovanju 

    2. mesto na področnem tekmovanju 

MARK STRAH,  2. mesto na medobčinskem tekmovanju 

ENEJ STRAH,   1. mesto na medobčinskem tekmovanju  

1. mesto na področnem tekmovanju 

Dodatne opombe/pojasnila 

ENEJ je na področnem tekmovanju premagal vse tekmovalce, ki tekmujejo v osnovni 

šoli. 

Mentor: Alenka Leskovar 
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5. ŠOLA V NARAVI 

 
POROČILO O IZPELJANI POLETNI ŠOLI V NARAVI  2017/18 

 

Tudi letošnja poletna šola v naravi je bila organizirana na Debelem rtiču od 4. 9. 2017 do 8. 

9. 2017. Udeležilo se jo je 37 učencev četrtih razredov centralne šole in obeh podružnic -

Kompolje in Struge. En učenec se šole ni udeležili. Učence so spremljali in poučevali: 

Alenka Leskovar, Katarina Javornik, Darja Bartolj, Kerin Škantelj in Andrej Škantelj. 

Zastavljen program in cilje, ki smo si jih pred odhodom zastavili, smo v 5 dneh bivanja 

dosegli. Večina dni bivanja smo imeli lepo vreme, tako da je veliko dela potekalo zunaj. 

Učenci so imeli vsak dan pouk plavanja v morju in zunanjem bazenu. V primeru slabšega 

vremena pa smo imeli rezerviran tudi notranji bazen. Prvi dan smo vse učence preverili v 

znanju plavanja in učence razdelili v 4 homogene skupine glede na njihovo predznanje 

plavanja.  Vsakodnevno je potekal tudi pouk ostalih učnih predmetov: slovenščina, 

matematika, naravoslovje, družba in likovna vzgoja. S pomočjo delovnega zvezka so 

ponovili učno snov četrtega razreda. Imeli pa so tudi ekskurzijo z barko v Piran, kjer so si 

ogledali akvarij, ostanke mestnega obzidja, cerkev sv. Jurija, ozke mestne ulice, tržnico, 

zaznali pa so tudi utrip primorskega mesta. Veliko je bilo tudi ostalih športnih aktivnosti, v 

katerih so se pomerili učenci: nogomet, kros, vlečenje vrvi, odbojka, iskanje praznega 

prostora … Za učence smo pripravili  zabavne večere z igrami in plesom.  

Ena učenka je že prvi dan odšla predčasno domov, ker si je že doma pred odhodom 

poškodovala nogo. Čez dan pa sta se bolečina in oteklina razširila.  

 

Šolo v naravi smo zaključili brez poškodb in vsi učenci so se zdravi vrnili domov. 

 

Na preverjanju zadnji dan je 34 učencev postalo plavalci, 1 učenec plavalec pripravnik, en 

učenec pa je osvojil srebrnega konjička.   

 

BRONASTI DELFIN   18 UČENCEV 

SREBRNI DELFIN      12 UČENCEV 

ZLATI DELFIN              4 UČENECI 

                                                                                    Andrej Škantelj, vodja poletne ŠN 
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TEČAJ PLAVANJA ZA UČENCE 3. RAZREDA -- CERKNO 2017/18 

Plavanje je ena najpomembnejših gibalnih sposobnosti, ki jo je treba razvijati in izpopolnjevati že 

v otroštvu. Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da organiziramo plavalni tečaj za 

učence 3. razreda matične šole, PŠ Struge in PŠ Kompolje.  

 

Plavalni tečaj je potekal od 23. oktobra do 27. oktobra 2017 v Cerknem. Udeležilo  se ga je 24 

učencev. Bivali so v CŠOD Cerkno. CŠOD je bil prenovljen, bivanje je bilo prijetno, hrana sveže 

pripravljena in okusna. Učenci so imeli idealne pogoje za učenje plavanja, saj v tem času ni bilo 

drugih obiskovalcev. Spremljali smo jih Andrej Antolič, Barbara Režek in Mateja Hočevar. 

 

Delo je potekalo po vnaprej pripravljenem načrtu, ki je bil predstavljen staršem na roditeljskem 

sestanku. Poudarek je bil na plavanju, na pridobivanju samostojnosti, bivanju v skupini, na 

športnih dejavnostih ... Vremenske razmere in bližina bazena sta nam omogočala preživljati velik 

del dneva na bazenu, kjer so se učenci učili veščin plavanja. Glede na predznanje so bili razdeljeni 

v 4 skupine. Bili so zelo pridni in aktivni.  

 

Prosti čas je bil namenjen sprostitvenim in oglednim dejavnostim. Organizirane so bile športne 

aktivnosti, družabni večeri (večer ob ognju, ples, srečanje s Cerkljanskimi laufarji – ogled mask in 

oblačil), izvedli smo pohod do bolnice Franja in si jo ogledali, pisali razglednice domačim. 

Zanimiv je bil fotolov po Cerknem. Učenci so dobili naloge in raziskovali okolico. 

 

Vsi učenci so prejeli diplome za sodelovanje na plavalnem tečaju. 13 učencev in učenk je prejelo 

bronastega delfina, 8 učencev in učenk je prejelo srebrnega delfina in 1 učenka je prejela zlatega 

delfina. 

Polni vtisov, lepih spominov, novih spoznanj, doživetij, so se učenci po petdnevnem bivanju 

zdravi vrnili v Dobrepolje.  

 

Stanje ob začetku tečaja 

 

     OCENA 0 1 2 3 4 5 6 7 

ŠT. 

UČENCEV 

0 3 4 2 3 12 0 0 

 

Stanje ob koncu tečaja 

 

OCENA 0 1 2 3 4 5 6 7 

ŠT. 

UČENCEV 

0 0 0 1 1 13 8 1 

 

       

 Vodja plavalnega tečaja: Mateja Hočevar                                                                                                                    
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA – PLANICA 2017/2018 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo organizirali zimsko šolo v naravi. V mesecu novembru smo 

organizirali roditeljski sestanek za starše otrok šestih razredov. Udeležila se je večina 

staršev. Na sestanku smo podali veliko informacij, ki so bile pomembne tako za starše kot 

za otroke. Na koncu smo jim razdelili zgibanke, na katerih so bile vse pomembne 

informacije tudi zapisane. Pri pouku športa se je učiteljica Alenka Leskovar veliko  

pogovarjala z otroki in ogledali so si fotografije in dvd iz prejšnjih let, ter jih na ta način 

motivirali za zimsko šolo v naravi. Do odhoda smo starše obveščali preko obvestil, ki smo 

jih posredovali preko otrok oz. preko internetne strani šole, tako da so bili starši in otroci 

popolnoma seznanjeni z vsemi zadevami.  

 

 

Nastanjeni smo bili v CŠOD Planica. Udeležili so se učenci 6. razreda iz matične šole na 

Vidmu in podružnične šole v Strugah. Prijavljenih je bilo 27 učencev, 23 iz matične šole in 

4 učenci iz podružnične  šole Struge.  

 

V zimski šoli v naravi so bili  naslednji učitelji: 

Učitelji smučanja:  Alenka Leskovar 

   Andrej Škantelj 

   Miha Čater 

    

Delovni dan je bil razdeljen po naslednjem razporedu: 

  7.00  - vstajanje 

  7.30 - jutranja telovadba 

  7.45  - zajtrk 

  9.00 - smučanje 

11.00 - malica 

13.15 - kosilo 

14.30 - popoldanske aktivnosti 

18.30 - večerja 

19.30 - večerne aktivnosti 

21.30 - spanje 

Program, ki sem ga zastavila, je bil izpeljan v celoti.  Imeli smo se zelo lepo, otroci so 

odnesli veliko znanja, ki ga bodo lahko uporabili na različnih področjih. Teden je  minil 

hitro in se končal na najlepši možni način. Vsi otroci so se vrnili zdravi. 

 

 

 

 

Vodja šole v naravi: Alenka Leskovar, prof. 

 

ZELO DOBER SMUČAR 2 

DOBER SMUČAR 9 

SMUČAR 16 
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7. OSTALE DEJAVNOSTI 

Poletna šola angleščine – English in Action 

V zadnjem tednu poletnih počitnic je na naši šoli OŠ Dobrepolje, že četrto leto zapored, 

potekala poletna šola angleščine – English in Action. Tečaja, ki ga je izvajala jezikovna 

šola iz Canterburyja v Veliki Britaniji, se je udeležilo 36 učencev, od 4. do 8. razreda. 

Učenci so bili razdeljeni v tri skupine, glede na njihovo starost in predznanje. Tečaj sta 

vodila dva učitelja, naravna govorca iz Velike Britanije, Jonathan in Sophia. Poskrbela sta, 

da so učenci skozi pogovor, igre, različne aktivnosti še bolje spoznali angleško kulturo, da 

so okrepili svoj besedni zaklad in napredovali v komunikacijskih spretnostih v angleškem 

jeziku. Da pa smo tečaj lažje organizacijsko in finančno izpeljali, se zahvaljujemo gospodu 

ravnatelju Ivanu Grandovcu ter županu občine Dobrepolje Janezu Pavlinu. Tako se bodo 

učenci z usvojenim znanjem zagotovo lažje in predvsem bolj samozavestno sporazumevali 

v angleščini, kar jim bo zagotovo koristilo tudi pri pouku angleščine. 

Marija Hočevar, prof. 

26. september – EVROPSKI DAN JEZIKOV     

 

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo 

učenje jezikov. Na ta dan se po vsej Evropi in tudi Sloveniji odvija veliko dogodkov: 

konference, dejavnosti za otroke, oddaje, itd. Tudi na naši šoli pri pouku angleščine na 

predmetni stopnji ta dan obeležimo z različnimi dejavnostmi. Na PŠ Struge so pri 

angleščini izdelovali evropske zastave ter iskali, kako se napiše »rad te imam« v različnih 

evropskih jezikih. Na OŠ Dobrepolje so učenci 6. a-, 6. b- in 7. a-razreda raziskovali, kako 

se napišejo določeni izrazi v različnih evropskih jezikih (šola, rad te imam). Izraze so 

zapisali na list in državo ponazorili z risbo. V 7. b-razredu so učenci poiskali ključne 

informacije o različnih evropskih državah (jezik, podnebje, predsednik itd.) ter jih zapisali 

na liste v obliki miselnega vzorca. V 8. razredu smo se že v prejšnjem tednu med urami 

angleščine pogovarjali o pomembnosti učenja tujih jezikov. Učenci so bili enotnega 

mnenja, da je angleščina najuporabnejši tuji jezik in se je moramo dobro naučiti. 

Razmišljali so, zakaj in na kakšen način se učimo tuje jezike. Svoje ideje so zapisali v 

zvezke in na plakat. Na podlagi teh idej bodo napisali spis v angleščini na temo učenja tujih 

jezikov. Učenci v 9. razredu pa so razlagali in prevajali zanimive idiome (ustaljene besedne 

zveze/fraze) iz angleščine v slovenščino. Ugotovili so, da je angleščina zelo bogata z 

raznimi pregovori in frazami, ki jih je težko prevesti v slovenščino. Vse izdelke smo skupaj 

z učenci razstavili v učilnici angleščine in na oglasni deski pred učilnico.  

 

Mentorici: Helena Erčulj, Jasmina Gujtman 
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OBISK AMERIŠKEGA DIPLOMATA NA OŠ DOBREPOLJE 

 

V četrtek, 12. 10. 2017, je učence 8. razreda obiskal ameriški diplomat, captain Jonathan 

Tyler McAnally.  Gospod McAnally je zaposlen v ameriški vojski zato je prišel na obisk 

oblečen v uniformi. V tem času dela na ameriški ambasadi v Ljubljani in prav zato je na 

začetku povedal  kar veliko informacij o njej. Razložil je, da ameriška ambasada 

predstavlja Ameriko v Sloveniji na področjih diplomacije, gospodarskega razvoja in 

sodelovanja, svetovalnih služb (potni listi in vize) ter sodelovanja pri vojaških programih. 

Predstavil je ameriškega ambasadorja v Sloveniji in delo 30 ameriških diplomatov ter 50 

slovenskih diplomatov, ki delajo na ameriški ambasadi.  

V nadaljevanju je povedal nekaj več o Združenih državah Amerike (Ameriki) in 

Američanih ter svoji družini, ženi in dveh otrocih. Nato je tudi primerjal obe državi, kjer je 

še posebej izpostavil družinski avto, ki je v Ameriki večji, nogomet in druženje ob kavi. V 

Sloveniji mu je zelo všeč, ker si ljudje vzamemo čas za kavo in posedimo ob kavi tudi eno 

uro ali več, medtem ko v Ameriki tudi kavo spijejo kar v avtu - Starbucks Coffee.   

Na koncu je predstavil še svoj rojstni kraj Jackson v zvezni državi Tennessee, svojo družino 

in poklic.  

Učenci so na koncu predstavitve postavili veliko različnih vprašanj, med katerimi niso 

manjkala vprašanja o ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, odnosu Amerike z 

Mehiko in Severno Korejo.  

Obisk ameriškega diplomata je popestril pouk angleščine, razvijal govorne sposobnosti 

učencev in bogatil ter širil obzorja naših učencev.   

 

Helena Erčulj, prof. ang.  
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OBISK UČENCEV RAZREDNE STOPNJE OŠ DOBREPOLJE V DOMU SVETE 

TEREZIJE 

 

V torek, 23. 1. 2018 so učenci  2. in 5. razreda pod vodstvom mentoric Majde Blatnik, Petre 

Jerič, Barbare Režek in Martine Prhaj pripravili krajši program za starejše občane, ki jesen 

svojega življenja preživljajo  v domu sv. Terezije. Želeli smo, da jim obudimo spomine na 

njihovo mladost, zato so se učenci Najmlajše OFS OŠ Dobrepolje predstavili z odrsko 

postavitvijo Tepežkanje. 

Otroški pevski zbor Zvonček jim je polepšal dopoldne s  prazničnimi pesmimi,  učenka 

Ajda Erčulj pa je zaigrala narodne viže na diatonično harmoniko. 

Kdo vse bi šel na potovanje z Bobkom in njegovim čolnom, pa so zaigrali in zapeli učenci 

5. razreda, ki obiskujejo dramski krožek. 

Ob koncu našega druženja smo opazili veselje in  zadovoljstvo   obiskovalcev. Skupaj smo 

še zapeli ob zvokih harmonike in obljubili, da se kmalu snidemo. 

                                                                                                                                   

                                                                                                     Učiteljice razredne stopnje 

 

 

 

8. IZOBRAŽEVANJE 
 
Za starše smo na 1. roditeljskem sestanku organizirali predavanje fizioterapevtke Ane 

Krajnc o pravilni drži. 

 

Za strokovne delavce pa so bila organizirana naslednja izobraževanja: 

 

22. 8. 2017 poučevanje po metodi  Brain Gym 

 

29. 8. 2017 Hedvika Dermolj Hvala: Učinkovito in prepričljivo govorno nastopanje 

30. 8. 2017 Peter Markič: Etika  

3. 10. 2017 Peter Markič: Etika in klima na šoli 

10. 11. 2017 Učenci z učnimi težavami 

11. 11. 2017 učenci z učnimi težavami 

16. 1. 2018 Vseživljenjska karierna orientacija (4 ure) 

      

Gradivo za poročilo zbrala in uredila pomočnica ravnatelja Sonja Lenarčič. 
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9. MATERIALNI POGOJI 
 

Poletje je minilo v številnih delih, ki jih je povzročila gradnja vrtca. Prav tako se je  v 

začetku avgusta pričela graditi kotlovnica na biomaso. Vsa ta dela so se odražala tudi pri 

dostopih do šole in vrtca. S strpnostjo vseh udeležencev in osveščanjem otrok in učencev 

smo dokončali ta dela brez nesreč. V septembru so bila opravljena sledeča dela: 

- premaknitev žične ograje pri zunanjem igrišču vrtca; 

- prestavitev zunanjega igrala zaradi gradnje kotlovnice; 

- popravilo meteorne kanalizacije ob gradnji kanala za toplovod do stare kotlovnice; 

- vgradnja TK kanalizacije za povezavo med obstoječim in novim objektom po trasi 

toplovoda; 

- asfaltiranje po trasi toplovoda; 

- preplastitev pešpoti do vhoda v garderobe; 

- zamenjava vrat vhodnih vrat v staro kotlovnico. 

V avli smo zamenjali omare. Kotlovnica je pričela obratovati 6. 11. 2017. Ob začetku 

delovanja je nastalo kar nekaj težav zaradi izklapljanja ob prekinitvi dovoda električne 

napetosti. Žal v objektu še sedaj občasno prihaja do kratkotrajnih izklopov električne 

energije, kar povzroča zaustavitev kotlovnice. V pomivalnici posode smo imeli večje 

popravilo pomivalnega stroja, ki ga bo potrebno nadomestiti z novim. V decembru nas je 

Arnes obvestil, da smo bili uspešni na njihovem razpisu za pridobitev IKT opreme in 

posodobitev računalniške mreže v matični šoli in na obeh podružnicah. Projekt se bo 

izvajal tri leta. V času decembrskega vetroloma smo bili tri dni brez elektrike. Pouk smo 

oz. bomo nadomestili z delovno soboto 6. 1. 2018 in z delovno soboto 3. 3. 2018.   Ob 

izpadu električne energije je prišlo do okvare regulacijske elektronike v toplotni postaji, ob 

dovozu agregatov se je deloma poškodovala dovozna intervencijska pot. Na novem vrtcu je 

veter odkril polovico strehe, ki je bila v gradnji. Poškodoval je tudi igralo  in nadstrešek v 

vrtcu Ringaraja. Tudi v Kompoljah je veter prevrnil nekaj dreves, ob tem se je poškodovala 

ograja ter igralo. Kljub povzročeni materialni škodi smo veseli, da ni bil poškodovan kdo 

od otrok, učencev ali zaposlenih.  

 

V januarju smo nabavili didaktični material za prvo triado za vse tri šole. Velike količine 

snega ob svečnici so povzročile poškodbo žlebov na montažnem delu šole. Ko bo primerno 

vreme, jih bomo popravili oz. zamenjali.  
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10. ZAKLJUČEK 
 

Tudi v tem šolskem letu imamo zelo številčno generacijo prvošolcev. Na Vidmu je v 1. 

razredu 40 učencev, v Kompoljah 8 učencev in v Strugah 3 učenci. Na vseh šolah se izvaja 

neobvezni tuj jezik angleščina v 1. razredu. Tudi v 3. razredu imamo prvič angleščino kot 

obvezni predmet.    Ker je na PŠ Struge premalo učencev,  se je občina odločila, da plačuje 

samostojne ure tujega jezika. V podaljšanem bivanju je 27 učencev več kot preteklo leto. S 

pomočjo pogovorov na ministrstvu in posluhom učiteljev smo ustrezno rešili izvajanje PB 

za vse prijavljene učence. Velika težava je predvsem v času, ki je namenjen sprostitvenim 

dejavnostim, saj je telovadnica bistveno premajhna. MIZŠ ne plačuje jutranjega varstva za 

učence 2. razreda, zato smo poiskali rešitev, da so do 7.30 učenci 2. razreda  skupaj s 

prvošolci, nato pa gredo k svojim vrstnikom, vozačem, v garderobo. 

 

Tudi naš zavod je v torek, 14. 2. 2018, sodeloval v stavki. V tem trenutku pričakujemo 

navodila ustanoviteljev o pravilnem obračunu dneva stavke ter morebitnem nadomeščanju. 

Ker imamo v šoli, v tem šolskem letu, že 4 delovne sobote, ne predvidevamo še ene 

delovne sobote, temveč bomo pripravili načrt nadomestitve ur.   

 

Konec februarja in v začetku marca bomo imeli dve upokojitvi.  

 

S šolskim skladom odlično sodelujemo. Z zbranimi sredstvi nam omogoča pomoč otrokom 

vrtca in učencem šole, ki bi se sicer težko udeležili različnih dejavnosti. Sredstva je 

namenil tudi za področje astronomije, folklore, OPZ, hišo eksperimentov, predstavo za 

vrtčevske otroke, Kekčevo deželo, nakup nadstandardne opreme … 

 

V teh dneh se zaključujejo vpisi v 1. razred. Kot kaže, bo generacija bistveno manjša kot v 

preteklem letu.  

 

V vrtcu upamo, da bo dovolj prijav za 8 skupin, za katere bomo imeli idealne pogoje v 

novozgrajenem vrtcu. Zaključni račun je pokazal na finančni primanjkljaj v vrtcu. Ko smo 

primerjali ekonomske cene vrtca Kekec Grosuplje z našimi, smo ugotovili, da bi ob takšnih 

cenah imeli pri nas v enem letu 70.000 € višji prihodek.   Vrtci s koncesijo pa imamo še 

bistveno višje cene.  

 

Upam, da bomo ob koncu šolskega leta uspešno zaključili z gradnjo vrtca ter da se bodo že 

pokazali pozitivni učinki zastavljenih ciljev samoevalvacije.  

 

Videm, 20. 2. 2018                                                                       Ravnatelj:  

                                                                                                      Ivan Grandovec 


