
POŠ Spodnja Kungota                                                                                                           Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 
 

 

 

 

POROČILO O REALIZACIJI 

LETNEGA DELOVNEGA 

NAČRTA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OŠ KUNGOTA, 

PODRUŽNICA SPODNJA KUNGOTA 
 

 

 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 



POŠ Spodnja Kungota                                                                                                           Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 

1. UVOD 
 
V šolskem letu 2017/2018 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo po predmetniku, učnem načrtu in letnih 
delovnih načrtih učiteljev. Zastavljeni cilji so bili realizirani, realizacija (število ur) je bila pri vseh predmetih 
vseh oddelkov več kot 95%, prav tako smo izvedli vse načrtovane dneve dejavnosti, razširjeni program in 
interesne dejavnosti.  
V realizacijo programov smo vključili vse deležnike v procesu vzgoje in izobraževanja. Prizadevali smo si za 
pridobivanje kakovostnega in predvsem funkcionalnega znanja, za večjo samostojnost učencev pri delu, za 
razvijanje delovnih navad, za sodelovalno učenje in medsebojno pomoč ter spodbujanje samoiniciativnosti 
pri delu.  
 
Dolgoročni cilji v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018  
 
Delovanje naše šole bo na področju izobraževanja sledilo opredeljenim nacionalnim in evropskim ciljem: 
*      povečati kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema; 
*      omogočiti vsem, da dosežejo čim več znanja, spretnosti in zmožnosti; 
*      odpirati sistem izobraževanja v širši prostor. 
 
V skladu s temi cilji bo zavod usmeril svoje delo na vsa področja, ki prispevajo k razvoju ter pridobivanju 
znanj. 

2. OSNOVNI PODATKI 
 
V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 84 učencev od 1. do 5. razreda. V dopoldanskem času je bilo 
organizirano jutranje varstvo, ki se je začelo ob 6.00 uri. Jutranje varstvo so obiskovali vsi učenci 1. razreda, 
ter nekaj učencev od 2. do 5. razreda, ki pa so jutranje varstvo plačali (8 oz. 4 EUR/mesec). V popoldanskem 
času so bili organizirani trije oddelki popoldanskega varstva. Popoldansko varstvo je obiskovalo 85 otrok. 
Varstvo je za učence 1. r bilo organizirano tudi do 16.30, vendar so le tega starši plačali (4 EUR/mesec). 
 
S poukom smo pričeli 1. 9. 2017 in končali 22. 6. 2018. 
 

KADROVSKA ZASEDBA 
 

1. razred: Katja Vezjak, Silva Vnuk (2. strokovna delavka), ki sta jo nadomeščali Anja Horvat in Sandra Hlebič 
2. razred: Simona Šmajs 
3. razred: Alenka Zadravec 
4. razred: Erika Pahor 
5. razred: Nada Lampret 
JV: Barbara Plečko Oberčkal, Sandra Hlebič 
OPB 1: Silva Vnuk (nadomeščali Anja Horvat in Sandra Hlebič) 
OPB 2: Nada Stropnik  
OPB 3: Barbara Plečko Oberčkal, Sandra Hlebič 
 

UČNI USPEH 
 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta je 98,81%. V višji razred napreduje 83 učencev. En učenec iz 5. r ponavlja 
razred. 
 

AKTIVI 
 
V 64. členu ZOFVI je v prvem odstavku opredeljena sestava strokovnih aktivov. Te sestavljajo učitelji istega  
predmetnega področja oz. predmetnih področij. V zadnjem odstavku so podrobno zapisane naloge  
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strokovnega aktiva šole. Učitelji naj bi na srečanjih aktiva obravnavali problematiko predmeta oz. 
predmetnega področja, usklajevali merila za ocenjevanje, predlagali različne izboljšave vzgojno–
izobraževalnega dela učiteljskemu zboru, obravnavali različne pripombe staršev in učencev ter opravljali  
različne strokovne naloge, ki so bile določene z Letnim delovnim načrtom (LDN). 
 
Učiteljice smo sodelovale v aktivih 1. triade, v aktivih 4. in 5. razreda ter v aktivih OPB. Vodja aktiva 1. 
triade, za to šolsko leto, je bila Mihaela Černko. Za sklice aktivov 4. in 5. r je skrbela Božidara Kavčič, aktive 
oddelkov podaljšanega bivanja pa je sklicevala Barbara Plečko Oberčkal. 
 

3. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  
V OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA PROGRAMA 

 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 
Dopolnilni (in dodatni) pouk sta se izvajala redno, in sicer enkrat tedensko po eno uro v vsakem razredu. 
 
Učencem s posebnimi potrebami je bila nudena dodatna strokovna pomoč, ki so jo izvajale specialna 
pedagoginja iz OŠ Gustava Šiliha, ga. Vesna Tavčar in Katarina Šulek, ter šolska psihologinja, ga. Tanja 
Branisel. Z različnimi dejavnostmi pri urah individualne in skupinske pomoči sta se izvajalki trudili za 
vsestranski razvoj osebnosti učencev z učnimi težavami in si prizadevali za oblikovanje pozitivne osebnosti. 
 
 DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Število dnevov dejavnosti po razredih: 
 

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

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 

SKUPAJ: 15 15 15 15 15 
 
Načrtovani športni dnevi so bili realizirani. Športni dan (plavanje) se je za učence od 1. do 5. razreda izvedel 
v športnem centru v Rušah. V oktobru smo izvedli orientacijski pohod. Športni dan »Drsanje« smo izvedli v 
Ledni dvorani v Mariboru. V mesecu maju smo imeli atletsko tekmovanje, ki smo ga organizirali v Spodnji 
Kungoti. Spremenili smo termin in vsebino enega športnega dneva, in sicer badminton, ki je bil planiran v 
mesecu maju. Namesto tega smo izvedli merjenje za ŠVK. 
 
Prvi kulturni dan je bil organiziran v mesecu septembru. Učenci prve triade so obiskali Lovrenc na Pohorju 
in spoznavali življenje nekoč. Drugi kulturni dan smo za vse učence izvedli v mesecu februarju. Na šolo so 
prišli članu KUD-a Študent ter izvedli delavnice na temo »Kulturna dediščina«. Tretji kulturni dan je bil v 
mesecu februarju. Pridružili smo se velikemu pustovanju v Mariboru, ter si prislužili nagrade za skupinsko 
masko »Vreče za smeti«. V mesecu marcu smo pripravili veliko šolsko prireditev, na kateri so sodelovali vsi 
učenci naše šole. 
 
Naravoslovni dnevi so se izvedli v organizaciji razrednikov ali zunanjih sodelavcev in so potekali v šolski 
zgradbi ali zunaj nje. Skupni naravoslovni dan smo izvedli v mesecu juniju, ko smo se odpravili na ekskurzijo 
v ljubljanski živalski vrt. 
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Tehniški dnevi so v večini potekali pod vodstvom razredničark, sodelovali so tudi zunanji sodelavci. Letošnje 
šolsko leto smo organizirali dva skupna tehniška dneva, in sicer: 
- v mesecu novembru, kjer smo izdelovali voščilnice, 
- v mesecu juniju, kjer smo imeli eko dan. 

 
RAZSTAVE IN NATEČAJI 

 
Tudi letos smo šolskim prostorom in okolici namenili veliko pozornosti. Ob stalni skrbi, da prostori ostanejo 
čisti in urejeni, smo veliko časa namenili urejanju prostora. Vseskozi smo jih opremljali z izdelki, ki so 
nastajali pri pouku (predvsem LUM). Učenci OPB-ja pa so poskrbeli, da so bili razstavni panoji urejeni in 
polni ustvarjalnih likovnih izdelkov. 
 
Sodelovali smo tudi na razstavah. Učenci so pod vodstvom učiteljic izdelovali različne likovne izdelke ter 
tako v mesecu novembru "polepšali in popestrili" kungoško klet, v kateri je potekal krst novega vina. 
Sodelovali smo tudi na razstavah pirhov, v mesecu aprilu. Izdelki naših otrok so obogatili tudi tradicionalno 
razstavo pirhov, ki jo vsako leto organizira Turistično društvo Zgornja Kungota, prav tako smo sodelovali na 
razstavi v Sp. Kungoti.  
 
 

TEKMOVANJA 
 

Tudi v tem šolskem letu so učenci sodelovali na različnih tekmovanjih v šoli in izven nje. 

 v mesecu septembru je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Dobitniki bronastih priznanj so: 
2. razred: 
 Tara Koletnik  
 Lana Izabela Topolovec 
 Taja Krumpak   

3. razred: 
 Tilen Korošec  
 Tian Lang 
 Ana Vračko 
 Zala Hrast  

4. razred: 
Eva Hojnik 

5. razred: 
  Lejla Žilavec  
  Maša Madžarac  
  Ema Raner 
  Aisha Blakaj 
  Patrick Rožič 

 v mesecu decembru je bilo organizirano šolsko Cankarjevo tekmovanje za učence 2. triade, na 
katerem je sodelovalo 8 učencev naše šole. Najuspešnejši in s tem dobitniki bronastega priznanja so 
bili: 

4. razred: 
 Tineja Ragolič 
 Gala Koletnik 
 Zoja Vdovič 
5. razred: 
 Lejla Žilavec 

 meseca februarja je potekal tudi šolski Prešernov natečaj. Učenci so si prislužili priznanja za literarna 
in likovna ustvarjanja. Dobitniki šolskih Prešernovih priznanj so: 

LITERARNA PRIZNANJA: 
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2. razred: 
 Tim Kokot 
 Maja Stevanović 
 Taja Krumpak 
 Naj Šebrek 
 Nik Berlič 
3. razred: 
 Maja Brence 
 Kiara Koletnik 
 Ana Vračko 
 Zala Hrast 
 Tian Lang 
 Tilen Korošec 
4. razred: 
 Neli Papec 
 Gala Koletnik 
5. razred: 
 Matevž Predan 
 Jan Jurgec 
 Aisha Blakaj 
 Zala Arko 
 Ema Raner 
 Maša Madžarac 
LIKOVNA PRIZNANJA: 
1. razred – skupinsko priznanje 
2. razred: 
 Lana Izabela Topolovec 
 Tara Koletnik 
 Lorina Puž Jušič 
 Maja Stevanović 
3. razred: 
 Maja Brence 
 Tilen Korošec 
4. razred: 
 Gala Koletnik 
5. razred: 
 Aisha Blakaj 
 Timotej Vodenik 

 meseca marca je potekalo šolsko tekmovanje iz Vesele šole. Dobitniki bronastega priznanja so: 
4. razred: 
 Gala Koletnik 
 Neli Papec 
  Zoja Vdovič 
 Žiga Pesrl 
5. razred: 
 Aisha Blakaj 
 Jan Jurgec  
 Maša Madžarac  
 Lejla Žilavec  
 Ema Raner 
6 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje ter si prislužili srebrno priznanje: 
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4. razred: 
 Gala Koletnik  
 Neli Papec  
5. razred: 
 Aisha Blakaj  
 Jan Jurgec  
 Maša Madžarac  
 Lejla Žilavec 
• meseca marca je bilo šolsko tekmovanje v znanju matematike za bronasto Vegovo priznanje, matematični 
Kenguru. Sodelovalo je 49 naših učenk in učencev. Dobitniki Vegovega priznanja so: 
1. razred: 
 Tai Koren 
 Žan Luka Toplak 
 Zala Koletnik 
 Lara Vuica 
 Ela Pesrl 
 Sen Mirković 
 Vid Raner 
 Lucija Zver 
2. razred: 
 Nik Berlič 
 Daneli S. Habjanič 
 Tim Kokot 
 Niko Luetić 
 Naj Šebrek 
 Maša Žižek 
3. razred: 
 Maja Brence 
 Ana Vračko 
 Kiara Koletnik 
4. razred: 
 Žiga Pesrl 
 Eva Hojnik 
 Gala Koletnik 
 Kaya Hojnik 
5. razred: 
 Maša Madžarac 
 Lejla  Žilavec 
 Nejc Antonič 

 v mesecu aprilu so se pevci naše šole udeležili območnega srečanja pevskih zborov 

 maja so se instrumentalisti in plesalke naše šole udeležili območnega srečanja plesnih skupin v Murski 
Soboti, za katero so bili izbrani na reviji plesnih skupin v Mariboru. Dokazali so svoje spretnosti in si 
prislužili srebrno priznanje 

 v mesecu majo so učenci tekmovali v atletiki. Učenci so usvojili kar 33 medalj 

 vsi učenci so sodelovali v tekmovanju za čiste in zdrave zobe. Največ točk so zbrali učenci 4. r, ki so za 
nagrado odšli v Maribox, kjer so si ogledali animirani film 

 vsi učenci so tekmovali za bralno značko 

 posamezna tekmovanja pa so bila organizirana tudi po razredih 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Učenci so se lahko vključevali v različne interesne dejavnosti: 
- vesela šola, 
- instrumentalni krožek, 
- plesni krožek, 
- planinski krožek, 
- otroški pevski zbor, 
- šolska skupnost, 
- Cici vesela šola. 
 
Učenci in mentorice so svoje dejavnosti predstavljali na prireditvah v šoli in širše v kraju, o njih pa smo 
obveščali tudi na spletni strani šole. 
 
Vso šolsko leto je bila aktivna Šolska skupnost, v kateri so bili predstavniki vsakega razreda. Predstavniki 
oddelčnih skupnosti so se srečevali enkrat tedensko.  
 
 

Izvajalec: Interesna dejavnost: 

Alenka Zadravec Vesela šola 

Nada Lampret Instrumentalni krožek 

Barbara Plečko Oberčkal Plesni krožek 

Katja Vezjak Planinski krožek 

Milena Rataj Otroški pevski zbor 

Erika Pahor Šolska skupnost 

Silva Vnuk Cici vesela šola 

 
PRIREDITVE IN OBELEŽITVE POMEMBNIH DATUMOV 

 
Organiziranih je bilo veliko prireditev in drugih dejavnosti, s katerimi smo obeležili pomembne datume. 
• S kulturnim programom smo obeležili SPREJEM ŠOLSKIH NOVINCEV. 
• V TEDNU OTROKA smo nekaj časa namenili igri in likovnim dejavnostim. Imeli smo športni dan, kulturni 
dan, ogledali smo si kino predstavo, poslušali zanimivo predstavitev Tajski. Tudi letos smo pripravili šolski 
turnir med dvema ognjema. 
• V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo v letošnjem šolskem letu izvedli evakuacijo šole. Popoldan so 
otroci že tradicionalno obiskali gasilce v Spodnji Kungoti. Učence je sprejel in pričakal poveljnik gasilskih 
enot Stanko Flašker ter gasilca Mitja Ragolič in Drago Korade.  
• Obeležili smo DAN SPOMINA NA MRTVE. V tednu pred počitnicami so si prvošolci in drugošolci ogledali 
film Ne joči, Peter in se tako seznanili s časom druge svetovne vojne. Da je bilo vse zelo drugače, so 
ugotovili. Zadnji dan pred počitnicami so se odpravili na pokopališče. Ustavili so se ob spomeniku družine 
Kerenčič, ki je živela v času vojne. Po kratki predstavitvi družine in pripovedi o pouku v šoli v Sp. Kungoti, 
kjer so takrat učili nemški učitelji in učiteljice, so prižgali svečke in poklonili cvetje. 
• obeležili smo tudi Krst mošta, kjer so učenci OŠ Sp. Kungota razstavljali svoje kiparske izdelke. Naši 
najmlajši pa so risali zgodbo Sv. Martina. Obiskovalci na tem dogodku so hvalili glinene vrčke, lončke, 
kozarce in goske. Veseli smo bili vseh pohval 
• Praznični mesec december so otvorili pevci naše šole. Zadnja leta se učenci našega otroškega pevskega 
zbora, ki ga vodi zborovodkinja Milena Rataj, predstavijo na koncertu skupaj z vrstniki iz centralne šole, 
podružnice Svečina in vrtcev. Veliko nas  je bilo, ki smo v poznem popoldnevu uživali v ubranem petju. 
• decembra smo ponovno okrasili bližnjo okolico Sp. Kungote. Naše lampiončke je g. Černko obesil na 
drogove. Tako so čarobno svetili v prazničnih nočeh. Pripravili smo tudi božično – novoletni sejem. Stojnice 
so bile lepo in bogato obložene, a so se kar hitro praznile, česar smo bili vsi zelo veseli. Zato gre zahvala 
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staršem, ki so nam priskočili na pomoč pri izdelavi škatlic presenečenja in tudi pri nakupu vsega, kar smo 
izdelali. Zbrana sredstva smo namenili šolskemu skladu.  
• Učenci OPB-ja koledarsko leto, že tradicionalno, zaključijo s prednovoletno zabavo v šolski telovadnici.  
• S kulturno uro smo obeležili DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI. 
• Obeležili smo slovenski kulturni praznik, 8. 2. Letošnji kulturni dan smo preživeli v družbi plesnih 
pedagogov Akademske folklorne skupine Študent Maribor, ki smo jih povabili kar v šolo. Posvetili smo se 
naši kulturni dediščini ob različnih dejavnostih – igri, petju, plesu, izdelovanju preproste igrače, 
dramatizaciji, kvizu, spoznavanju ljudskega izročila in pravih plesnih noš,… Sledila je podelitev priznanj 
šolskega Prešernovega natečaja. 
• Tudi v letošnjem šolskem letu smo obeležili pust. Pri pouku LUM smo si izdelali skupinsko masko »Vrečke 
za smeti«, ter sodelovali na pustnem rajanju v Mariboru, na Trgu Leona Štuklja. Prislužili smo se prva 
mesta. Učenci od 1.- 3. razreda bodo obiskali LGM in si ogledali predstavo, četrtošolci in petošolci pa bodo 
aktivno dopoldne preživeli na Pohorju, v domu Miloša Zidanška. 
• V mesecu marcu smo ob evropskemu letu kulturne dediščine, pripravili šolsko prireditev, ki je bila 
namenjena prav kulturni dediščini. Skozi prireditev smo se dotaknili ljudske pesmi, izštevank, folklore in 
rajalnih iger, poezije in galerije slik, spomenikov ter umetne zborovske pesmi, ter jo zaključili z veselico. Ob 
izbrani projekciji, veznem besedilu in glasbi so se predstavili vsi učenci naše. 
• Marca smo obeležili tudi praznik ljubezni in pomladi – Gregorjevo, ki pa je najbolj poznan kot dan, ko se 
ptički ženijo. Na šoli smo ga počastili z dobrodelnim plesnim dogodkom. Telovadnico smo spremenili v 
plesno dvorano in jo osvetlili s pisanimi reflektorji. Ogreli smo se s skupinskim plesom Makarene, sledil je 
uvod v plesni bonton, četrtošolci in petošolci pa so se zavrteli ob dunajskem valčku. V sproščeni plesni urici, 
je bilo zelo živahno. Posebej za to priložnost urejene plesalke in plesalci, so s pomočjo kotiljončkov, ki so jih 
kupili tega dne, prijazno vabili na plesišče. Izkupiček od nabave kotiljončkov smo namenili Šolskemu skladu. 
• DAN ZEMLJE smo obeležili s čistilno akcijo. Razdelili smo se v skupine, ter se z vso vnemo lotili dela. Z 
željo, da bi bilo naše šolsko dvorišče čim bolj urejeno, zeleno in lepo, smo se lotili tudi okopavanja gredic, 
gnojenja iz šolskega kompostnika, čiščenja tlakovcev, grabljanja zelenic. Prav nič težko ni bilo voziti 
samokolnice, iti na kolena, pleti. 
• KUD Lipa je meseca maja prevzelo pobudo, da ponovno organizira dogodek »Pesem mladosti«. Tokrat 
smo združili moči, tako naši najmlajši: zborček Mehurčki, kot najstarejši zbor društva upokojencev LI-PE iz 
Peker. V nadaljevanju so nas navduševali, Oktet Pesnica ter vzgojiteljski pevski zbor Allegro iz Maribora, 
izjemen aplavz pa so poželi tudi pevci našega zbora pod vodstvom Milene Rataj. Tudi letošnja prireditev je 
bila dobrodelna. Vsi prostovoljni prispevki obiskovalcev so namenjeni nakupu majic pevcev zborčka 
Mehurčki. Morda jih prihodnje leto zopet slišimo na tem odru in tudi vidimo v novi podobi. 
• DAN DRŽAVNOSTI smo obeležili s kulturno prireditvijo v šolski telovadnici. 
• S kulturno prireditvijo so se poslovili naši petošolci. 
 

DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti povezane z bodočimi prvošolci: 
• april – prvo srečanje z bodočimi prvošolci, 
• junij –srečanje s starši bodočih prvošolcev. 
 
V mesecu septembru smo učiteljice predstavile učencem varno šolsko pot. Oktobra smo se seznanili s 
protipožarno vajo in evakuacijo v primeru požara. V novembru in decembru smo izdelovali voščilnice in 
izdelke za bazar. Decembra smo za praznično vzdušje še posebej okrasili šolo. 
 
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s tutorstvom za prvošolce. Učenci 5. razreda so med šolskih letom 
kar pogosto prihajali v učilnico 1. r ter tako prvošolcem pomagali pri različnih dejavnostih: 

 prvi šolski dan je vsak prvošolec dobil svojo malo sovo (petošolca), ki mu je pomagal pri izdelavi držala 
za obvestila; 
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 med malico so petošolci hodili v učilnico 1. razreda ter prvošolcem pomagali razdeliti malico 
(namazali so jim kruh…), čaj in sadje. 

 
Tudi v tem šolskem letu smo obveščali preko spletne strani. Urejala jo je Nada Lampret. 
 
 

PROJEKTI 
 
Izvedlo se je tudi več projektov: 
Vsi učenci so sodelovali v projektu BRALNA ZNAČKA. 
BRALNI KLUB IN BRALNI NAHRBTNIK sta bila projekta, ki sta s knjigo povezovala učence in učiteljice. 
 
V okviru projekta SMO EKO smo izvajali ekološke vsebine: 
• varčni smo bili pri porabi energije, vode, materialov; 
• ločevali smo odpadke; 
• skrbeli smo za red in čistočo garderob in šolskih prostorov z okolico; 
• zbirali smo odpadni papir; 
• zbirali smo plastične zamaške; 
• zbirali smo kartuše in tonerje;; 
• ustvarjali na temo ekologija; 
• obeležili dan Zemlje; 
• organizirali smo čistilno akcijo; 
• nadaljevali smo z razrednimi eko detektivi, eko frajerji in eko rekorderji. 
  
V okviru projekta HUMANITARNOST smo izvedli humanitarne dejavnosti: 
• namesto bombona; 
• Gregorjev ples; 
• božično-novoletni sejem, 
• zbiramo odpadni papir. 
 
Zbrana sredstva smo namenili pomoči potrebnim otrokom naše šole in šolskemu skladu. 
 
 
 

4. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  
V OBSEGU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

 
Učenci so se udeležili  dejavnosti, ki so bile organizirane v obsegu razširjenega programa: 
• kolesarski tečaj za petošolce; 
• plavalni tečaj za prvošolce (Športni park Ruše); 
• zimska šola v naravi za učence petega razreda (Vojsko nad Idrijo); 
• poletna šola v naravi za tretješolce (Žusterna pri Kopru); 
• kulturni abonma za vse učence, ki vsebuje ogled 3 predstav; 
• učenci so obiskovali tudi zdrav življenjski slog. 
 
V popoldanskem času so se lahko udeleževali vadbe gimnastike, ki so  jo izvajali vaditelji  Gimnastične zveze 
Slovenije. Prav tako so se lahko udeleževali vadb karateja, badmintona in tenisa. Omenjene dejavnosti so 
izvajali zunanji sodelavci in so potekale v telovadnici naše šole. V kraju je bila organizirana tudi šola 
nogometa, nekaj učencev pa sodeluje v sekciji gasilski podmladek. 
Tudi v tem šolskem letu smo ponudili šah, ki ga je izvajala zunanja sodelavka Karmen Mar. Učence je 
navdušila za to miselno igro, ter jih tudi popeljala na šahovske turnirje.  
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5. OPRAVLJENA DELA IN NABAVE 

 
Tudi letos smo si prizadevali, da šola ostane urejena, prav tako tudi okolica. Vandalizem je v oklici šole še 
vedno prisoten. 
 
V letošnjem šolskem letu smo nabavili nekaj didaktičnih pripomočkov za pouk. Denar smo pridobili iz 
Ministrstva (namenska sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov). V začetku šolskega leta smo nabavili 
nove preproge za 2. in 3. razred. Nekaj sredstev smo porabili tudi za drobne pripomočke, ki smo jih 
potrebovali pri pouku in za prireditve.  
 
Ker dajemo v najem telovadnico, smo zbrali kar nekaj sredstev. 
 
V poletnih mesecih so načrtovana predvsem zunanja dela, kot so obrezovanje dreves in žive meje. 
Potrebno je prepleskati tudi stene v 1. in 3. razredu, zaradi montiranja interaktivnih tabel in s tem 
premontaže zelenih in belih tabel. V 3. razredu je v načrtu tudi nabava zatemnitev za okna. 
 

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 
 

Učencem smo zagotavljali osnovno zdravstveno varstvo, ki se nudi v okviru vzgojno-izobraževalnega dela v 
šoli. Ob učno-vzgojnih vsebinah o zdravem načinu življenja, ki so bogato zastopane predvsem pri predmetu 
NIT, SPO in ŠPO, smo sodelovali z zobozdravstveno službo, ki skrbi za preventivne preglede naših učencev 
in jih v obliki tekmovanja tudi spodbuja k redni skrbi za zobe. Sodelovali smo tudi z delavci DISPANZERJA ZA 
ŠOLSKO MLADINO in CEPILNIM CENTROM, ki za naše otroke izvajata preglede in cepljenje. Prav tako je 
potekalo sodelovanje s SVETOVALNIM CENTROM, CENTROM ZA SOCIALNO DELO, CENTROM ZA SLUH IN 
GOVOR  in PEDOPSIHIATRIJO. 

 
7. SODELOVANJA 

 
Sodelovali smo z delavci centralne šole in podružnice Svečina, s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih 
urah in preko Sveta staršev, z organizacijami v kraju, z drugimi šolami. Pedagoški delavci smo se udeleževali 
strokovnih aktivov, študijskih skupin in drugih strokovnih izobraževanj. Za starše smo izvedli tri skupne 
roditeljske sestanke in dva roditeljska sestanka na temo šole v naravi za učence 5. razreda in 3. razreda. V 
marcu je bilo organizirano predavanje za starše. Predaval je g. Marko Juhant. Po urniku smo izvajali 
mesečne pogovorne ure. Svet staršev se je sestal trikrat, in sicer dvakrat na skupnih sejah Sveta zavoda in 
dvakrat sam (enkrat pred svetom zavoda). Svet staršev je bil seznanjen z dejavnostmi šole, predstavniki so 
podali pobude in predloge. Člani odbora Šolskega sklada so se sestali trikrat. 
 
Šola je povezana tudi z različnimi institucijami in društvi v občini in izven nje. Sodelovali smo z Občino 
Kungota, vrtcem Sp. Kungota, SNG Maribor, LGM, policijo Šentilj, ZRSVN; prav tako je potekalo sodelovanje 
z društvi v kraju (DU Sp. Kungota, PGD Sp. Kungota, KUD Lipa in nogometnim društvom AJM  Kungota) in po 
potrebi še s posamezniki. 
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