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V  pričakovanju začetka šolskega leta 2021/2022, smo le tega pričeli v šolah z nekaj predvidenimi ukrepi.  
 
Do sredine oktobra smo izvajali pouk po modelu B, ko je zadeve nekoliko spremenila uvedba testiranj 
učencev v šolah. S številnimi pogovori smo ob sodelovanju s starši peljali naše delo naprej. Organizacijsko 
je bil ta sistem časovno zelo potraten. 
 
Širjenje korona virusa je tudi med zaposlenimi terjalo veliko bolniških odsotnosti, ki smo jih zelo težko 
nadomeščali. K sreči smo imeli praktikantko. 
 
V oddelkih, kjer se je pojavljala okužba, je bilo začasno izvedeno izobraževanje na daljavo. V začetku ob 
posameznih primerih, kasneje ob 30 % okuženih. 
 
Spomladi so bili tej ukrepi v večini odpravljeni, formalno večina šele konec meseca aprila. 
Nujne prilagoditve so potekale v skladu z navodili pristojnega Ministrstva za šolstvo in šport (MIZŠ) in 
strokovnimi usmeritvami Zavoda za šolstvo. 
 
Ob koncu leta smo izvedli še anketi za učence in starše o šolski prehrani. Obe sta prilogi tega poročila. 
 
Učenci, starši učitelji ostali zaposleni in ravnatelj smo skupaj zaključili pestro, drugačno in vsekakor 
zahtevno šolsko leto. 
 

 

OSNOVNI PODATKI O NAŠI ŠOLI 
 
 

OŠ BOGOJINA 
Bogojina 134 

9222 Bogojina 
 
 

Ravnatelj: 
Boštjan Majerič 

Telefon: 02 547 90 80 
 GSM: 070 692 895 

E-pošta: bostjan.majeric@osbogojina.si 
 

Tajnica: 
Ingrid Pugelj 

Telefon: 02 547 90 81 
 

Internet: www.osbogojina.si 
E-pošta: group1.osmsbo@guest.arnes.si 

 
 
 

Št. transakcijskega računa: 01278-6030670655 
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Matična številka: 5088976000 
Davčna številka: 72026804 

 
 

 

Ustanovitelj 
 
Ustanovitelj šole je Občina Moravske Toplice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Bogojina, Uradni list RS, št. 2/97, 22/97 in 23/99). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

»V širna prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem.« 
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● SMO ŠOLA, ki se zaveda celostnega razvoja mlade osebnosti, ki naj v svojem bivanjskem okolju 

raziskuje, odkriva in oblikuje kulturno in kreativno osebnost, kar vključuje globlje poznavanje in 

odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja.      

 

 

● Opaziti lepoto, ki nas obdaja, fizikalne in biološke resnice, doživeti srečo v medsebojnih, 

prijateljskih odnosih, občutiti harmonijo bivanja je nekaj, kar bo mladim ostalo v lepem spominu 

in se bodo v te kraje vedno znova vračali in tu gradili svojo življenjsko kariero.  

 

 

● SMO ŠOLA IN DELAVCI TE ŠOLE, ki se z odgovornostjo, s spoštovanjem, s strpnostjo in na kulturen 

način sklanjamo k vsakemu otroku in v njem prepoznavamo cvetlico, ki zahteva svojstveno nego. 

Vsaki namenjamo svoje znanje, poklon in čas naše bližine. 

 

 

● SMO ŠOLA, ki vzgaja in izobražuje, spodbuja k odličnosti posameznikov za trajnostni razvoj in za 

dejavno vključevanje v demokratično družbo prihodnjih generacij.  

 

 

● SMO ŠOLA, v katero naši učenci z veseljem prihajajo in radi povedo, da jim je tukaj lepo. 

 

 

V širna prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem je naš moto in tukaj 

smo, da bi vsi ti mladi srečno vzleteli in poleteli novim izzivom nasproti.                                                                                  
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ORGANIZACIJA vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/2022 
 
Šolsko leto 2021/2022 se je začelo 1. septembra 2021 in se zaključilo 31. 8. 2022. 210 učencev je bilo 

razporejenih v desetih oddelkih od prvega do devetega razreda. 

Na šoli je bilo organizirano  tudi podaljšano bivanje (OPB) in jutranje varstvo (JV) za učence prvega 

razreda.  

 

ORGANIZIRANOST  

 

ORGANI ŠOLE 

 
 

SVET ŠOLE RAVNATELJ STROKOVNI ORGANI SVET STARŠEV 

 
 

SVET ŠOLE 

 
 

TRIJE PREDSTAVNIKI  
USTANOVITELJA 

PET PREDSTAVNIKOV 
DELAVCEV ŠOLE 

TRIJE PREDSTAVNIKI  
STARŠEV 

 
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 
 

UČITELJSKI ZBOR ODD.UČIT. ZBOR RAZREDNIK STROK. AKTIVI 

 

SVET STARŠEV 

 

EN PREDSTAVNIK IZ VSAKEGA ODDELKA 

 
Predstavitev odgovornih oseb 

 

Ravnatelj: Boštjan Majerič, profesor geografije in zgodovine 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Bogojina: Mojca Golob Antolin, učiteljica razrednega pouka 

Predsednica Sveta staršev OŠ Bogojina: Maja Gaves Lovrenčec 
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KADRI 

 
Zadnji dve leti je šolanje doživelo zgodovinske spremembe, ki so pomembno vplivale tudi na drugačen 

pristop in izvedbo v- i dela. Zato je bilo nujno potrebno zagotoviti čim bolj optimalna nova znanja (digitalna 

in druga), ki so v času šolanja na daljavo postala bistvena za izvedbo drugačnega učenja učencev. 

Že nekaj let stremimo tudi  k ustvarjanju čim bolj motivacijskih učnih okolij za učenje vseh učečih v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo za opravljanje pedagoških in drugih del. 

Prav tako stremijo k stalni nadgradnji pedagoškega in drugega strokovnega znanja ter kompetenc 

potrebnih za v- i delo. 

 

Pregled vseh zaposlenih po izobrazbi dne, 31. 8. 2022 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII./2 

1 1 0 2 5 6 17 
 

1 

   
Število zaposlenih učiteljev in drugih strokovnih delavcev v zadnjih dveh letih po nazivu 

 

NAZIV 31. 8. 2021 31.8.2022 

Brez naziva 2 2 

Mentor 8 5 

Svetovalec 10 14 

Svetnik 0 1 

SKUPAJ 20 22 

 
 
 
Število zaposlenih strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskem letu 2021/2022 
 

Delovno mesto 31. 8. 2022 

Strokovni delavci 23 

Administrativni delavci 1 

Spremljevalka otrok 1 

Tehnični delavci 8 

SKUPAJ 33 

 

 

SPREMLJAVA POUKA IN DRUGEGA DELA UČITELJEV  

 

Težnja k stalni izboljšavi dela je osnova razvojne naravnanosti šole. Tudi spremljave pouka, bodisi 

ravnateljeve ali kolegialne so pomemben segment, ki vplivajo na dvig kvalitete dela. 
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Zaradi zaostrenih razmer in stalnih izolacij, karanten in menjav učiteljev se je moja spremljava pouka 

osredotočila predvsem na delo na daljavo v spletnih učilnicah.  

 

 Spremljava pouka  in drugega dela učiteljev  ter ostalih zaposlenih je bila osredotočena: 

 na načrtovanje  in izvedbo spremenjenih (prilagojenih) ciljev vzgojnoizobraževalnega dela in 

ustreznost vzdrževanja motivacije učencev ter psihofizične vzdržljivosti in morebitne potrebe po 

nudenju pomoči učencem in staršem za učenje na daljavo, 

  k doslednemu izvajanju ukrepov za varovanje zdravja, ki so se tedensko spreminjali  na ravni 

države in zagotavljanju  potrebne zaščite  pred epidemijo  vseh zaposlenih, ki so delali v šoli in 

učencev, ko so se vrnili v šolo, 

  spremljanju, poročanju stanja zdravih in obolelih  (MIZŠ, NIJZ), ukrepanju ob pojavu novo 

okuženega v šoli,… 

  k spodbujanju  učiteljev k medsebojnemu kolegialnemu strokovnemu  povezovanju in  

samoizobraževanju ter posledično čim bolj optimalni izvedbi pouka na daljavo, 

  k ugotavljanju stanja in potreb vseh udeležencev v vzgojnoizobraževalnem procesu (učencev, 

učiteljev in drugih zaposlenih, starši). 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2021/2022 

 
Osnova za načrtovanje in realizacijo izobraževanja strokovnih in drugih delavcev šole je bila naša ciljna 

usmerjenost in razvoj individualnih sposobnosti posameznih učiteljev ter izgradnja kolektiva kot celote. 

 

Epidemija koronavirusa  je tudi v minulem letu v dobršni meri krojila program izobraževanj za zaposlene. 

V začetku leta smo izvedli izobraževanje o stresu v šoli preko centra NLP. 

Že v avgustu so bile izvedene študijske skupine za vse zaposlene preko Zavoda za šolstvo.  

Zaposleni so se skozi celo leto izobraževali individualno preko sistema KATIS. Izvedenih je bilo za 800 % 

povečanje tovrstnih izobraževanj v primerjavi z letom prej. Velika večina teh izobraževanj je potekala tudi 

v minulem šolskem letu na daljavo.  

Tudi ravnatelj sem se izobraževal, v skladu z zahtevo sem opravil šolo za ravnatelje, oziroma ravnateljski 

izpit, ki je potekal v organizaciji Zavoda za šolstvo. 

 

Kot ravnatelj sem se izobraževal: 

• Skupaj z učitelji okviru NLP, 

• v »Mreži ravnateljev« v izvedbi ŠR,  

• samoizobraževal za vodenje,  

• izmenjaval izkušnje v aktivu ravnateljev, 

• dnevno  spremljal spremembe na področju epidemiološkega stanja v državi (NIJZ, MIZŠ) in 

posledično obveščal in koordiniral zahtevane naloge in prilagoditve ter ukrepe na vse ravni dela v 

šoli, 
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• v okviru združenja ravnateljev. 

 

Ugotavljam, da smo v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti izvedli veliko več izobraževanj predvsem preko 

sistema KATIS, gradili kolektiv v celoto kot tudi pomembno nadgradili potrebno infrastrukturo (število in 

kakovost računalnikov, kamer, mikrofonov, slušalk za učence in učitelje), ki so pogoj za izvedbo sodobnega 

šolanja.  

 

PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

 Na OŠ Bogojini so na razpolago naslednji prostori: 

 

● šolska zgradba s prizidkom 

● telovadnica 

● šolsko dvorišče 

● asfaltno športno igrišče (rokomet, košarka) 

● igrišče za odbojko na mivki in travnato nogometno igrišče 

● 70-metrska atletska steza, zaletišče z doskočiščem za skok v daljino 

● igrišče z igrali za prvo triado 

● kuhinja z jedilnico 

 

 

Prostori in njihova površina na OŠ Bogojina: 

 

PROSTORI Skupna površina m2 

Učilnice 784 

Telovadnica z garderobami, s sanitarijami, s hodnikom in z galerijo 950 

Zunanje asfaltno igrišče za košarko in rokomet 1050 

Kabineti 86 

Pisarne (ravnatelj, tajnica, svetovalna delavka) 38 

Knjižnica, čitalnica 92 

Zbornica 42 

Garderobe 165 

Kuhinja, jedilnica 120 

Skupni prostori (hodniki, stopnišča, sanitarije, avla ...) 691 

Drugi prostori (hišnik, shramba, kotlarna) 82 

Shramba za kosilnice 12 

SKUPAJ 4112 

 
Za izvajanje pouka imamo 15 učilnic, od tega so 4 specializirane.   

Učitelji imajo nekaj kabinetov, skupna površina je 4112 m2.  

Nujna je nadgradnje šole s prizidkom, sploh glede na številke, ki jih napoveduje sistem na portalu MIZŠ. 
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INVESTICIJE, NABAVA IN OBNOVA 

 
Večje investicije in vzdrževalna dela: 

• V  šolskem letu smo zaradi potreb šolanja na daljavo posodobili računalniško infrastrukturo. Nakup 

opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji…)  

 nova pohištvena oprema v učilnici za biologijo, 

 nova tla v učilnici za 1. razred, 

 6 klimatskih naprav v učilnice, 

 3 razkužilne naprave za učilnice, 

 laserski rezalnik v učilnici za tehniko, 

 nove žaluzije v dveh razredih. 

 

Druga vzdrževalna dela: 

 sprotna vzdrževalna dela na šoli (pleskanje, popravila, vzdrževanje in urejanje zelenic, učilnic na 
prostem, igral), 
 popravila in čiščenje večjih kuhinjskih elementov,  
 generalno čiščenje vseh prostorov šole. 

 
 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
Naši prioritetni vzgojno-izobraževalni cilji v tem šolskem letu so  v ospredje postavljali čim bolj uspešno 

izvedbo vzgojno-izobraževalnih v spreminjajočih se modelih (z maskami, obdobje samotestiranja, 

karantene in šolanje na daljavo).  

 

Tako je bilo spodbujanje in ustvarjanje pogojev za čim bolj motivacijsko učno delo ključnega pomena tudi 

v času šolanja na daljavo. Učno okolje je dobilo nove dimenzije, ki so zahtevale drugačno organizacijo in 

način učenja. Prav tako je bilo ključnega pomena vzdrževanje motivacije za učenje Tudi sodelovanje s 

starši  v procesu vzgoje in izobraževanja je dobilo nove dimenzije in drugačno dinamiko. Za sodelovanje 

smo iskreno hvaležni. 

 

Poleg obveznih vsebin smo izvajali tudi razširjeni program: neobvezne izbirne predmete, individualno in 

skupinsko pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje in jutranje varstvo 

učencev.  

 
Učenci OŠ Bogojine so v obdobju prilagojenega izvajanja pouka pridobili veliko pomembnih in novih 
izkušenj na področju zahtevnejših pogojev učenja (uporaba spletnih učilnic in drugih komunikacijskih 
kanalov, pridobili so nekatera nova znanja in veščine. 
 
Vsi, tako učenci, učitelji, kot tudi starši, smo se veliko naučili. V novo šolsko leto bomo vstopili bogatejši 
za izkušnje strpnejšega komuniciranja, sodelovanja in medsebojne pomoči. 
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UČNI IN DRUGI REZULTATI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
 

 

Učenci 1. in 2. razreda (vseh skupaj 60) so bili opisno ocenjeni. Vsi učenci so bili pozitivno ocenjeni in 

napredujejo v višji razred. 

Učenci od 3. do 9. razreda so bili številčno ocenjeni in so pozitivno ocenjeni.  

Ob začetku šolskega leta 2021/2022 je bilo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo usmerjenih 14 učencev, med šolskim letom so se v omenjeni program usmerili še štirje 

učenci, en učenec s posebnimi potrebami pa se je meseca oktobra prešolala na našo šolo, enega učenca 

smo meseca maja preusmerili na OŠ IV M. Sobota. Ob koncu šolskega leta smo v postopek usmeritve 

predlagali še tri učence. 

Ob koncu meseca junija je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač sprejel, čestital in nagradil štiri 

učence 9. razreda naše šole, ki so bili učno uspešni vseh devet let šolanja, imena učencev so objavljena v 

številnih medijih. 

 
Natančnejši pregled učnega uspeha učencev od 3. do 9. razreda je prikazan v prilogah tega poročila. 

 

Nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah smo izvedli za učence 3. (poskusno obdobje), 6. in 9. 

razreda. Dosežek šolskega povprečja v primerjavi s slovenskim povprečjem je razviden iz spodnjih tabel. 

 

3. razred: 

Predmet Šolsko povprečje 
št. % točk 

Državno povprečje 
št. % točk 

Razlika med drž. in 
šol. povprečjem 

Slovenščina 32,92 % 55,60 % -22,68 % 

Matematika 38,30 % 50,38 % -12,08 % 

 

6. razred:  

Predmet Šolsko povprečje 
št. % točk 

Državno povprečje 
št. % točk 

Razlika med drž. in 
šol. povprečjem 

Slovenščina 51,83 % 45,53 % +6,30 % 

Matematika 54,96 % 49,69 % +5,27 % 

Nemščina 75,95 % 63,83 % +12,12 % 

Angleščina 89,00 % 63,46 % +25,54 % 

 

9. razred: 

Predmet Šolsko povprečje 
št. % točk 

Državno povprečje 
št. % točk 

Razlika med drž. in 
šol. povprečjem 

Slovenščina 42,00 % 49,06 % -7,06 % 

Matematika 55,00 % 57,70 % -2,70 % 

Tehnika in tehnologija 55,36 % 52,04 % +3,32 % 
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REALIZACIJA  NAČRTOVANIH NALOG LDN 2021/2022 
  

Drugačna organizacija in izvedba pouka na daljavo je tako kvalitativno kot kvantitativno posegla v 

realizacijo načrtovanega dela. Glede na način šolanja- v šoli ali na daljavo, smo prilagajali tudi načine 

izvedbe pouka in ostalih v- i  dejavnosti.  

  

• pouk (32 tednov za učence 9. razreda, 35 tednov za ostale učence) 

• dopolnilni in dodatni pouk 

• individualni pouk za učence s posebnimi potrebami  

• DSP  

• dnevi dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehnični dnevi)  

• interesne dejavnosti  (v skladu  z navodili MIZŠ), prav tako tudi  

• obvezne in neobvezne izbirne predmete 

• PLAVANJE: 1. prilagajanje na vodo (učenci 1. razredov so v mesecu septembru opravili tridnevni 

tečaj prilagajanja na vodo), 2. učenje plavanja (učenci 3. razreda so opravili petdnevni tečaj 

plavanja in si pridobili znanje plavanja po plavalni lestvici), 3. preverjanje plavanja za 6. razrede 

(učenci 6. razredov so v mesecu septembru opravili preverjanje plavanja). 

• šola v naravi za  9. razred (skupaj z OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci), šola v naravi za  5. razred  

• kolesarski izpit za učence 5. razreda - (vsi učenci 5.a so opravili kolesarski izpit, izpit sta opravila še 

dva starejša učenca iz 7.a in 8.a). 

 

Dokumentacija z realizacijo, s podrobnejšimi analizami in vsebino vseh zgoraj omenjenih vsebin je 

hranjena kot obvezna dokumentacija v arhivu šole in se tam hrani do zakonsko določenega roka. 

 

Učne skupine so bile organizirane v skladu z normativi in s standardi v OŠ. 

 

 

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH, RAZPISIH, NATEČAJIH V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Tekmovanja učencev so bila v letošnjem šolskem letu izvedena nekoliko prilagojeno, nekatera tudi na 

daljavo.  

 Na dosežke  učenk in učencev smo izredno  ponosni, saj so nekateri dosegli izredno visoke rezultate v 

slovenskem merilu, najpomembnejše pa je, da so se resnično potrudili. Zaradi tega smo resnično veseli. 

 

 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

13 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJA MATEMATIKE IN LOGIKE  

1. Šolsko tekmovanje iz logike: četrtek, 24. septembra 2021 

 

• sodelovalo 23 učencev  

Bronasto priznanje je osvojilo 15 učencev: Zoja Lucija Tomašić, Ela Casar in Vid Vidonja iz 3. razreda, Tara 

Benko iz 4. razreda, Aja Majerič, Hana Edina Tomašić in Marija Casar iz 5. razreda, Samo Tian Pernek, 

Jaka Ošlaj, Anabela Gergorec, Ana Gregorec in Elija Kocet iz 6. razreda, Jan Balaško iz 7. razreda, Erik 

Šemen ter Jakob Vuk iz 8. razreda. 

 

2. Regijsko tekmovanje iz logike: sobota, 16.10.2021, na OŠ Radenci 

 

• sodeloval Erik Šemen iz 8. razreda 

Erik se je na regijskem tekmovanju dobro odrezal, saj je zbral 41 točk od 72 možnih in tako zasedel 22. 

mesto oziroma 391. mesto v državi. 

3. Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike: sreda, 1.12.2021 

 

• sodelovalo 18 učencev  

 

Bronasto priznanje je osvojilo 5 učencev. Dobitniki bronastega priznanja so:  Aja Majerič iz 5.a, Jan 
Balaško iz 7.a, Erik Šemen in Lena Kozic iz 8.a in  Až Majerič iz 9.a. 
 
 

4. Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike: sobota, 5.2.2022, na OŠ Gornja 

Radgona  
• sodeloval Erik Šemen iz 8. razreda 

Erik Šemen je od 279 možnih točk zbral 210, kar je 75% in se med 71 osmošolci uvrstil na 16. mesto. S tem 

rezultatom je dosegel srebrno priznanje. Za zlato priznanje je bilo potrebno doseči 213 točk, kar je uspelo 

14 učencem. Erik je zasedel enako mesto kot lansko leto, ko je prejel zlato priznanje, vendar je lansko leto 

tekmovalo več učencev in je zato prejelo zlato priznanje kar 24 učencev, letos pa le omenjenih 14. 

Njegov dosežek je odličen in nanj je lahko zelo ponosen.  
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5. Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja: 

četrtek, 17.3.2022 

 

Udeležilo se ga je 70 učencev 
 

Bronasto priznanje je prejelo 23 učencev iz 1.razreda: Izak Ficko, Erik Hari, Lukas Kerman, Maksim Horvat, 

Neil Bukovec Gal in Hana Horvat, iz 2.a učenke Urša Unger, Julija Lajh in Tinkara Vučko, iz 3.a: Andraž 

Kocjan, Zarja Šebjanič, Aleks Grčar, Victoria Števanec Bertalanič in Ela Casar, Hana Edina Tomašić iz 5.a, 

Jaka Ošlaj, Amadej Cör, Zarja Cerovšek in Anabela Gergorec iz 6.a, Ema Unger iz 7.a, Erik Šemen in Petra 

Fras iz 8.a in Až Majerič iz 9.a 

 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili Jaka Ošlaj in Amadej Cör iz 6.a ter Erik Šemen iz 8.a. 

6. Regijsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje: sreda, 6.4.2022, 

na OŠ I Murska Sobota 

 

Amadej Cör  je zbral 16 točk od 24,5 možnih točk in zasedel odlično 16.mesto med 38 tekmovalci v regiji. 

Znova se je odlično izkazal Erik Šemen iz 8.a, ki je zbral 25 točk od 27 možnih. Erik je s svojim dosežkom 

med 36 tekmovalci zasedel odlično 2.mesto v regiji in se uvrstil na državno tekmovanje, kar je uspelo 

devetim osmošolcem v regiji. Amadej in Erik sta za svoja dosežka osvojila bronasto Vegovo priznanje. 

 

7. Državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje: sobota, 

23.4.2022, na OŠ Rada Robiča Limbuš 

 

Erik Šemen iz 8.a je zbral 14,5 točke in za 1 točko zaostal za dobitniki zlatih Vegovih priznanj. S pokazanim 

znanjem je zasedel odlično 55. mesto v državi med  235  osmošolci, ki so tekmovali, in osvojil srebrno 

Vegovo priznanje, kar je izjemen dosežek.  

 

8. Šolsko tekmovanje LOGIČNA POŠAST: četrtek, 5.5.2022  

• Sodelovalo 53 učencev 

Učenci so dosegli lep uspeh, saj je biserno priznanje doseglo kar 20 učencev in 32 učencev je zbralo dovolj 

točk za bronasto priznanje. 
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Biserno priznanje so osvojili Erik Hari, Neil Bukovec Gal, Maksim Lovenjak, Jaka Kolbl, Živa Vidonja, Lukas 

Kerman, Aljaž Fras in Jaka Gregorec iz 1. razreda, Jurij Vratarič iz 2.a, Ela Casar in Victoria Bertalanič 

Števanec iz 3.a, Tara Benko iz 4.a, Hana Edina Tomašić, Marija Casar in Ana Casar iz 5.a, Elija Kocet, Zala 

Raus in Timotej Smodiš iz 6.a, Erik Šemen in Maja Trajber iz 8.a.   

Na državno tekmovanje so se uvrstili Erik Hari, Neil Bukovec Gal, Maksim Lovenjak, Jurij Vratarič, Ela Casar, 

Tara Benko, Hana Edina Tomašić, Elija Kocet, Zala Raus, Timotej Smodiš, Ema Unger, Erik Šemen in Zoja 

Lovrenčec. 

 

9. Državno tekmovanje LOGIČNA POŠAST: sobota, 21.5.2022, na OŠ Sveti Jurij ob 

Ščavnici 

 

• Sodelovalo 13 učencev 

Erik Hari, Neil Bukovec Gal, Maksim Lovenjak, Jurij Vratarič, Ela Casar, Tara Benko, Hana Edina Tomašić, 

Elija Kocet, Zala Raus, Timotej Smodiš, Ema Unger, Erik Šemen in Zoja Lovrenčec. 

ZLATO PRIZNANJE sta osvojila Maksim Lovenjak iz 1.b in Hana Edina Tomašić iz 5.a 

 

SREBRNO PRIZNANJE so osvojili Erik Hari iz 1.a, Ela Casar iz 3.a, Zala Raus iz 6.a in Ema Unger iz 7.a. 

Maksima Lovenjaka je potrebno še posebej pohvaliti, saj je dosegel 100%. Žal pa je Zali Raus zmanjkala 1 

točka od 900 možnih točk za zlato priznanje. Ostali učenci so prejeli priznanje za sodelovanje. 

 

 

DOSEŽKI UČENCEV NA ŠAHOVSKIH TEKMOVANJIH  

1. Področno osnovnošolsko prvenstvo do 12 let in do 15 let: sobota, 12.3.2022 

 

Zala Raus je zasedla 1.mesto v Pomurju, Hana Edina Tomašić 2. mesto in 3.mesto je osvojila Ana Casar. 

Izidor Casar je zasedel 2.mesto v Pomurju med dečki do 15 let, Vid Vöröš 5. mesto in Jan Balaško 6. mesto.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili Zala Raus, Hana Edina Tomašić, Ana Casar in Ana Lucija Dragojlovič 

med deklicami do 12 let in Izidor Casar med dečki do 15 let.   

 

2. Državno osnovnošolsko prvenstvo v šahu za učence do 9 let: nedelja, 13.3.2022 

 

Na naši šoli je preko platforme lichess potekalo državno posamično in ekipno osnovnošolsko prvenstvo v 
šahu za deklice in dečke do 9 let.  
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Pri deklicah do 9 let je Zarja Šebjanič iz 3.a zasedla 17. mesto in Nike Lovrenčec iz 3.a pa 20.mesto.  

S tem dosežkom sta Zarja in Nike med ekipami pristale na 8.mestu v državi.  

 

Med dečki do 9 let je tekmovalo 59 tekmovalcev prve triade.  

Med našimi se je najbolje odrezal Aleks Grčar iz 3.a, ki je zasedel odlično 14. mesto, 18. mesto je zasedel 

Andraž Kocjan iz 3.a. Kevin Rožman iz 3.a je osvojil 45.mesto, Luka Antolin iz 3.a je pristal na 55.mestu. 

Dečki so s svojim dosežkom pristali na nehvaležnem 4.mestu in za 0,5 šahovske točke zaostali za tretjim 

mestom. 

 

3. Državno osnovnošolsko prvenstvo v šahu: nedelja, 20.3.2022 

Na naši šoli je preko platforme lichess potekalo državno posamično osnovnošolsko prvenstvo v šahu za 
deklice in dečke do 12 in do 15 let.  
 

Spletnega tekmovanja se je udeležilo 57 učenk in 102 učenca.  
 
Med našimi učenci se je najbolje odrezala Zala Raus iz 6.a, ki je zasedla 22. mesto. Hana Edina Tomašić iz 

5.a je pristala na 26. mestu, Ana Casar iz 5.a na 27. mestu in Ana Lucija Dragojlovič iz 5.a je pristala na 36. 

mestu. Vse učenke so tekmovale v kategoriji do 12 let. Med 52 dečki v kategoriji do 15 let je Izidor Casar 

iz 8.a zasedel 42. mesto.  

 

4. Regijsko osnovnošolsko ekipno prvenstvo v šahu: ponedeljek, 28.3.2022, na OŠ I 

Murska Sobota  

 

Našo šolo so zastopale štiri ekipe v vsaki kategoriji po ena. Med dečki do 12 let so presenetili tretješolci v 

postavi: Aleks Grčar, Andraž Kocjan, Kevin Rožman in Luka Antolin ter zasedli 1.mesto in postali ekipni 

prvaki Pomurja. 1.mesto in naslov ekipnih prvakov Pomurja so osvojili tudi dečki do 15 let v postavi: Izidor 

Casar, Dominik Erniša, Vid Vöröš in Jan Balaško. Deklice Zala Raus, Hana Edina Tomašić, Ana Casar in 

Marija Casar so prav tako zasedle 1.mesto in osvojile naslov regijskih prvakinj. Učenke Ajda Šebjanič, 

Maja Trajber, Lena Kozic in Ema Unger so med deklicami do 15 let pristale na 2.mestu.  

Vse ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje. 

 

5. Državno osnovnošolsko ekipno prvenstvo v šahu: sobota, 9.4.2022, na OŠ Ljudski 

vrt Ptuj 

 

Našo šolo so zastopale štiri ekipe, od tega so si tri ekipe zagotovile nastop na državnem prvenstvu kot 

regijski zmagovalci, četrta ekipa pa je dobila pravico nastopa preko prošnje.  



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

17 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

Najbolje se je odrezala ekipa deklic do 12 let, ki je zasedla odlično 5. mesto od desetih ekip, za ekipo so 

nastopile Zala Raus, Hana Edina Tomašić, Ana Casar in Marija Casar. Ekipa deklic do 15 let v postavi Ajda 

Šebjanič, Maja Trajber, Lena Kozic in Ema Unger je zasedla 8. mesto med devetimi ekipami. Dečki do 15 

let v postavi Izidor Casar, Dominik Erniša, Vid Vöröš in Jan Balaško so zasedli 13. mesto med štirinajstimi 

ekipami. Tretješolci Aleks Grčar, Andraž Kocjan, Kevin Rožman in Luka Antolin so v kategoriji do 12 let 

zasedli 15. mesto med osemnajstimi ekipami, kar je dober rezultat in obet za naprej.  

 

Čeprav je bilo v vsaki kategoriji prijavljenih bistveno več ekip, se je prvenstva udeležilo precej manj ekip. 

Čeprav smo tudi mi imeli malo možnosti za vrhunsko uvrstitev, smo se tekmovanja udeležili in dosegli 

zastavljen cilj, ne zadnji. Po drugi strani pa smo bili najštevilčnejša ekipa v državi, kar pa tudi nekaj šteje.  

 

 

Zapisala mentorica in koordinatorica tekmovanj: 

mag. Lea Števanec 

 

POROČILO O ŠOLSKEM IN DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 
 

Šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole je potekalo 9. marca 2022. Na naši šoli je sodelovalo 22 učencev 
od 4. do 9. razreda.  Bronasto priznanje so prejeli: Gregorec Ema iz 4.r, Casar Ana in Majerič Aja iz 5. r, 
Cerovšek Zarja, Antolin Ema, Gregorec Ana, Tilen Vute  in Cör Amadej, iz  
6. r, Trajber Maja, Vuk Jakob in Šemen Erik iz 8. r.  

Na državnem tekmovanju, ki je bilo 13. aprila 2022,  so bronasto priznanje dosegli: EMA ANTOLIN, ZARJA 

CEROVŠEK, AMADEJ CÖR, ANA GREGOREC,  JAKA OŠLAJ in TILEN VUTE iz 6. r. ter MAJA TRAJBER in JAKOB 

VUK iz 8. r.  

ERIK ŠEMEN iz 8. razreda je prejel SREBRNO PRIZNANJE.  

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju: 11 učencev 

Bronasto priznanje na državnem tekmovanju: 8 učencev  

 

Poročilo zapisali: 
Mentorici Vesele šole 

 
Melita Piberčnik 

Andrea Benkovič Šemen 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 2021/2022 

Tekmovanje je potekalo na dveh nivojih. Šolsko tekmovanje je potekalo 15. oktobra 2021. Na njem je 

sodelovalo 13 učenk in učencev osmega in devetega razreda. Učenec Jakob Vuk in učenka Marina Rožman 

sta dosegla bronasto priznanje. V letošnjem šolskem letu se žal noben učenec ni uvrstil na državno 

tekmovanje. 

Kljub temu sem vesela velikega zanimanja in znanja mojih učencev za pridobivanje znanja o zdravem 

načinu življenja in sladkorni bolezni. Zadovoljna sem z njihovim sodelovanjem na pripravah na tekmovanje 
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in tudi z njihovim znanjem, saj jim bo na njihovi življenjski poti in ob skrbi za zdravje pridobljeno 

poznavanje vzrokov, poteka in posledic te bolezni napotilo za čim bolj zdrav način življenja. 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 2021/2022 

Tekmovanje je potekalo na treh nivojih. Šolsko tekmovanje je potekalo 17. januarja 2022. Na njem 

sodelovalo 8 učenk in učencev osmega in 4 učenke in učenci devetega razreda. Trije učenci osmega 

razreda, Erik Šemen, Jakob Vuk in Maja Trajber, so dosegli bronasto priznanje. Učenec osmega razreda, 

Erik Šemen, se je uvrstil na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 26. marca 2022 na OŠ Franceta Prešerna 

Črenšovci. Dosegel je najboljši rezultat v regiji,  95,8 %, in se uvrstil na državno tekmovanje. Državno 

tekmovanje je potekalo 7. maja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Naš učenec Erik 

Šemen se je odrezal odlično, s 85 % je osvojil SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE, žal pa mu je do zlata 

zmanjkala polovica točke. 

Pri dodatnem pouku iz kemije smo v okviru priprav na tekmovanje širili in poglabljali znanje kemije, ga 

popularizirali, spodbujali druženje mladih in upam, da tudi motivirali za nadaljnje poglabljanje znanja s 

področja kemije. 

 

 

Poročilo rezultatov tekmovanj v šolskem letu 2021/2022 – Zdrav dih za 

navdih 

 
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije vsako leto organizira tekmovanje Zdrav dih za navdih. 

Tudi z učenci naše šole smo se udeležili tekmovanja in z različnimi prispevki, filmčki in ročnimi izdelki s 

področja koronavirusa osvojili odlične rezultate. Bronasto trstiko je osvojila Ema Unger iz 7. razreda, 

srebrno trstiko sta osvojili Maja Trajber iz 8. razreda in Žan Tian Gajić iz 7. razreda. Zlato trstiko pa sta 

osvojile Zoja Lovrenčec iz 9. razreda in Miša Ošlaj iz 7. razreda.  

 

Poročilo rezultatov tekmovanj v šolskem letu 2021/2022 - ŠPORT 

 

Šolsko leto 2021/2022 je bilo na športnem področju tekmovanj zelo okrnjeno. Skoraj celotno šolsko leto 

so veljala Covidna pravila in omejitve pri druženju, zato je večino tekmovanj tudi odpadlo. V začetku leta 

smo se sicer udeležili tradicionalnega teka trojk v Murski Soboti, kjer smo z ekipami mlajših deklic in 

mlajših dečkov dosegli 4. oziroma 5. mesto. V kategoriji starejših dečkov pa 7. mesto.  

Do meseca aprila, se nato tekmovanja niso izvajala. V mesecu maju smo se udeležili najprej območnega 

tekmovanja v atletiki, kjer smo dosegli odlične rezultate. V skoku v višino mlajših in starejših deklic 2. 

mesto (Kiara Toplak, Zoja Lovrenčec), v kategoriji mlajših dečkov pa 1. mesto (Jakob Šiftar). V teku na 60m 

mlajših deklic smo osvojili 3. (Miša Ošlaj) in 4. mesto (Nuša Hari), prav tako pa 3. mesto pri metu vortexa 

pri mlajših deklicah (Ana Voroš) in 4. mesto pri mlajših dečkih (Jan Balaško). Odlično 2. mesto pa še v  

skoku v daljino (Beno Žižek). Vsi učenci so se tako uvrstili na področno tekmovanje 19. 5. 2022. V kategoriji 

vseh šol Pomurja smo osvojili 1. mesto pri skoku v višino mlajših dečkov (Jakob Šiftar), ter 2. mesto pri 
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starejših deklicah (Zoja Lovrenčec). V teku na 60m je Miša Ošlaj osvojila nehvaležno 4. mesto, prav tako 

pa je 4. mesto pri metu vortexa osvojila Ana Voroš.  

 

Jakob Šiftar se je udeležil tudi državnega tekmovanja v skoku v višino in osvojil odlično 3. mesto, s tem je 

postal tudi športnik leta OŠ Bogojina 2022.  Športnica leta pa je postala Zoja Lovrenčec z prav tako 

odličnimi rezultati pri skoku v višino.  

 

V mesecu maju smo se z učenci 5. in 6. razreda pomerili z nekoliko starejšimi učenci 7. razreda na 

nogometnem turnirju območnih šol in osvojili 3. mesto.  

 

 

Dosežki učencev na tekmovanju iz znanja fizike 
 

Učenci so tekmovali v znanju fizike za Stefanovo priznanje in osvojili eno priznanje Čmrlj na šolskem 
tekmovanju in eno bronasto priznanje na regijskem tekmovanju.  
 
Učencu Eriku Šemnu je zmanjkala ena točka za udeležbo na državnem tekmovanju.  
Pri tekmovanju za Stefanova priznanja je veliko nezadovoljstva med učenci in njihovimi mentorji, ker po 
novem lahko učenec bronasto priznanje osvoji komaj na regijskem tekmovanju, že tja pa jih pride zelo 
malo. Z regijskega tekmovanja pa potem dobi pravico udeležbe na državnem tekmovanju samo prvih 
nekaj učencev (6-7). Pri nekaterih drugih tekmovanjih pa na državnem nivoju sme sodelovati tudi po 10 
in več tekmovalcev iz iste šole. Tekmovanja in posledično priznanja so zelo neprimerljiva.  

 

Varni na kolesu 
 

Vsi učenci 5.a so sodelovali pri projektu Varni na kolesu. Opravili so vse aktivnosti in bili 

pohvaljeni. Dobili so praktične nagrade.  

 

Dušan Nemec 

 

Tekmovanje Matemček v šolskem letu 2021/22 

 

Matemček je tekmovanje v prostorski predstavljivosti.  

Šolsko tekmovanje je bilo v mesecu oktobru, udeležilo se ga je 42 učencev. Vsi tekmovalci so dosegli 

odlične rezultate:  

• 16 učencev je doseglo biserno priznanje.   

• 16 bronasto priznanje.  

• 10 učence priznanje za sodelovanje.   

Na držano tekmovanje se je uvrstilo 8 učencev.   

Državno tekmovanje je bilo v mesecu marcu.  Prav tako so učenci dosegli odlične rezultate.   

• 2 učenca sta dosegla zlato priznanje, (Erik Hari 1.a; mentorica Mirjana Markoja, Maksim 

Lovenjak 1.b; mentorica Mojca Golob Antolin). 
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• 1 učenec srebrno priznanje (Erik Šemen, 8.r; mentorica Lea Števanec). 

• 5 učencev je dobilo priznanje za sodelovanje.   

 

 

Poročilo zapisala Mojca Golob Antolin,  

organizator šolskega in državnega tekmovanja 

 

CICIVESELA ŠOLA 

 

Pri Ciciveseli šoli so sodelovali vsi učenci od 1. do 4. razreda.  Vsi učenci so prejeli priznanje za 

sodelovanje.   

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE S PODROČJA GEOGRAFIJE ZA OSNOVNO ŠOLO 2021/2022 

 

Šolsko tekmovanje je potekalo 16. novembra  2021. Sodelovalo je 8 učencev, 3 učenke 7.razreda, 3 učenci 

8 razreda in 2 učenca devetega razreda.  Trije učenci so dosegli bronasto priznanje in sicer Ema Unger 

(7.razred), Jakob Vuk in Erik Šemen (8.razred). 

Erik Šemen se je uvrstil na državno tekmovanje.  

Učenci so vestno obiskovali priprave na tekmovanje.  

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 

 

Državno tekmovanje iz geografije je potekalo 2.4.2022 in sicer preko zooma. Tekmovanja se je udeležil 

Erik Šemen, ki je dosegel srebrno priznanje.  

 

Zapisala mentorica tekmovanj: 

Barbara Dravec 

 

Zlata kuhalnica 
Na regijskem tekmovanju za Zlato kuhalnico na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih so 

sodelovali Erik Šemen, Maja Trajber in Jakob Vuk. Prejeli so srebrno priznanje. Tekmovanje je bilo v 

mesecu septembru. 

 

Tekmovanje iz znanja nemščine 
Na šolskem tekmovanju iz znanja nemščine so trije učenci iz 8. razreda osvojili bronasto priznanje. To so 

bili: Erik Šemen, Jakob Vuk in Simon Andrej Lehnert. Vsi trije so se uvrstili na državno tekmovanje iz znanja 
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nemščine. Na državnem tekmovanju iz znanje nemščina sta sodelovala Erik Šemen in Jakob Vuk. Erik 

Šemen je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju.  

 

EPI Lesepreis 
Na bralnem tekmovanju EPI Lesepreis je tekmovalo 97 tekmovalcev od 4. do 9. razreda 

Zlato priznanje je prejelo 12 tekmovalcev, srebrno priznanje 43 tekmovalcev in priznanje 42 tekmovalcev. 

 

Wettbewerb zum Lurch des Jahres 2022 
Učenci 8. razreda so sodelovali pri projektu Wettweberb zum Lurch des Jahres, ki je prišel iz Avstrije preko 

živalskega vrta Schönbrunn in je bil razpisan preko Österreichische Naturschutzjugend.  Učenci so napisali 

lastno besedilo o krastači na znano nemško otroško pesem Die Vogelhochzeit in ga nato s pomočjo 

učiteljice Valerije Šömen tudi ustrezno glasbeno predstavili. 

Zapisala Melita Nemec 

 

Tekmovanje iz znanja nemščine 
Na tekmovanju iz znanja nemščine so trije učenci iz 8. razreda osvojili bronasto priznanje. Erik Šemen je 

osvojil tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju.  

 

EPI Lesepreis 
Na bralnem tekmovanju EPI Lesepreis je tekmovalo 97 tekmovalcev. 

Zlato priznanje je prejelo 12 tekmovalcev, srebrno priznanje 43 tekmovalcev in priznanje 42 tekmovalcev. 

Učenci so sodelovali tudi pri projektu Wettweberb zum Lurch des Jahres, ki je prišel iz Avstrije preko 

živalskega vrta Schönbrunn. Sodelovali so učenci 8. razreda, ki so napisali besedilo in so ga nato s pomočjo 

učiteljice Valerije Šömen tudi ustrezno glasbeno predstavili. 

Zapisala Melita Nemec 

 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

Na šolskem tekmovanju iz znanja angleščine je sodelovalo 5 učencev iz osmega razreda. Dva učenca sta 

prejela bronasto priznanje. 

Na šolskem tekmovanju EPI Reading Badge so učenci 4. razreda prejeli 8 zlatih in 2 srebrni priznanji. 

Zapisala Karmen Berlič 

 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE       

 

V novembru 2021 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju slovenščine. Udeležilo se ga je 23 
učencev od 4. do 9. razreda. Bronasto priznanje je osvojilo 12 učencev: 
 

- Brina Domonkoš in Tara Benko, 4. a 
- Marija Casar in Ana Lucija Dragojlovič, 5. a 
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- Ana Gregorec in Ema Antolin, 6. a 
- Miša Ošlaj in Kiara Toplak, 7. a 
- Erik Šemen, Maja Trajber in Jakob Vuk, 8. a 
- Zoja Lovrenčec, 9. a 

 
 
Na območno tekmovanje, ki je bilo v decembru, sta se uvrstila ERIK ŠEMEN iz 8. a in ZOJA LOVRENČEC iz 
9. a. ERIK ŠEMEN je s 43 točkami od 50 dosegel 3. najboljši rezultat in se uvrstil na državno tekmovanje.  
OŠ Bogojina je bila organizator območnega tekmovanja. 
 
 

REGIJSKO CANKARJEVO TEKMOVANJE 

Letošnje šolsko leto je bila OŠ Bogojina organizator regijskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki sta 

ga vodili in izpeljali knjižničarka Andrea Benkovič Šemen in učiteljica Mojca Golob Antolin. Tekmovanje je 

bilo izvedeno na daljavo, preko aplikacije Zoom in je predstavljajo velik organizacijski zalogaj. Udeležilo 

se ga je 110 učencev in dijakov ter 47 učiteljev in profesorjev pomurskih osnovnih in srednjih šol.   

 
 

Državno tekmovanje je potekalo 12. 2. 2022  na OŠ Bogojina. Udeležil se ga je Erik Šemen iz 8. razreda 

in osvojil srebrno Cankarjevo priznanje. 

 

 

Vodja šolskega tekmovanja in mentorica od 6. do 9. razreda: 

Marjetka Erdelji 

 

 

LITERARNA DEJAVNOST za NADARJENE in UČENCE, ki jih ta dejavnost zanima 

 

- Državna prireditev ob EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV (21. september; video povezava) 

- ŠOLSKI RADIO (spominska ura ob 31. oktobru in 1. novembru, ob 8. februarju …) 

- BOŽIČNO-NOVOLETNA voščilnica (snemanje Zdravljice z devetošolci in pravljice z Zojo 

Lovrenčec) 

- NOVOLETNA POŠTA 

- LITERARNI NATEČAJI (glasilo LITERARNICE USTVARJALNICE z nagrajenimi in sodelujočimi 

prispevki) 

- LITERARNE DELAVNICE: februar, april, maj 

- BRALNOSPODBUJEVALNA AKCIJA PODARIM KNJIGO v aprilu 

- SREČANJE S PESNICO NINO NOVAK OISEAU in USTVARJALNA DELAVNICA V ŠEPETU TREPET 

- PROSLAVE in DEJAVNOSTI v OKVIRU KULTURNIH DNI 

- DRAMATIZACIJA POVODNEGA MOŽA (8. razred) 

- DEJAVNOSTI V TEDNU PISANJA Z ROKO 

- NAJ BRALEC/BRALKA 

Mentorica:  
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Marjetka Erdelji 

 

LITERARNI NATEČAJI 2021/2022 

 

Sodelovali smo na naslednjih literarnih natečajih: 

 

- RIMA RAJA, vseslovenski Festival otroške poezije (2 učenki) 

- regijski natečaj Spominska obeležja pripovedujejo (1 učenec, 1 učenka) 

- regijski in državni natečaj Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas (1 učenec, 3 

učenke) 

- vseslovenski natečaj za najboljše ljubezensko pismo – Ljubezen do miru (2 učenki) 

- vseslovenski natečaj za izvirne slovenske pravljice za oddajo Lahko noč, otroci (1 učenka) 

- svetovni HAIKU natečaj (MESTA); 5 učencev 

- vseslovenski natečaj za najboljšo pesem (Mali pranger – ELA): 8 učencev 

- mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji 

Avstriji Na krilih metulja in laboda (2 učenki) 

- vseslovenski natečaj KRALJ MATJAŽ (6 učencev) 

- natečaj OŠ Bogojina PREŠERNOVO PERO v Tednu pisanja z roko (vsi učenci od 3. do 9. razreda) 

- natečaj ustanove dr. Šiftarjeva fundacija BOSA POJDIVA, DEKLE, OBSOREJ (1 učenka) 

- natečaj Krajinskega parka Goričko Skrivnostni prebivalci Goričkega (UGANKE); 16 učencev 

 

  

                                                                                       Mentorica:  

Marjetka Erdelji 

 

NINA NOVAK OISEAU MED BRALNOZNAČKARJI IN MLADIMI LITERARNIMI USTVARJALCI 

 

V torek, 10. maja 2022, na dan obletnice rojstva Ivana Cankarja, je na naši šoli gostovala pesnica, 

pisateljica in glasbenica Nina Novak Oiseau. 

Učencem od 5. do 9. razreda, ki so osvojili bralno značko, in tistim, ki aktivno sodelujejo na literarnem 

področju, je predstavila interdisciplinarni performans V šepetu trepet, zatem pa izvedla še delavnico, ki 

je mlade spodbudila k ustvarjanju in opazovanju majhnosti iz sveta narave. Z učenci se je podala med te 

majhnosti z razmišljanjem o pomenu opazovanja sveta, ki jih obkroža. Pogovarjali so se tudi o ustvarjanju 

in sami ustvarjali. Svoja pesemska in prozna občutja so prebrali in pesnici zapisali v posebno knjigo 

spominov. 

Sledil je pogovor o zanimivostih iz življenja in dela mlade umetnice. Spretno sta ga vodila Zoja Lovrenčec, 

učenka  9. razreda, in Jakob Vuk, učenec 8. razreda, ki sta povezovala celotno srečanje in ga popestrila s 

prekmurskim narečjem. Učence je zanimalo veliko vsega iz sveta umetnosti. Dogodek je naša gostja 

popestrila z igranjem na kitaro in s petjem. 

Umetnico Nino Novak Oiseau smo prisrčno sprejeli z nastopom mladih pevcev iz 6. razreda s prekmursko 

pesmijo pod mentorstvom glasbenice Valerije Šӧmen in se prav tako poslovili od nje z iskrenimi 
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besedami zahvale in z umetniško ilustracijo Sare Zver, učenke 8. razreda. Dobila bo posebno mesto in 

našo gostjo spominjala na naše posebno druženje, nas pa opominjala, da je treba slediti edino SVOBODI 

in sanjati svoje talente in sanje. 

 

Mentorica: 

Marjetka Erdelji 

 

USTVARJALNA LITERARNA DELAVNICA OB SVETOVNEM DNEVU KNJIGE 

 

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga praznujemo 23. aprila, in ob slovenskih dnevih knjige je na naši šoli 

potekala ustvarjalna delavnica za učence od 6. do 9. razreda. Udeležilo se je je 20 učencev, ki radi berejo, 

tekmujejo za bralno značko in sodelujejo na literarnih natečajih. 

V uvodnem delu srečanja je učiteljica Marjetka Erdelji predstavila in pokazala več kot 40 let stari knjigi, ki 

ju je kupila v 1. letniku gimnazije za svoj denar. Učencem je podarila spomin na ta dogodek z lepimi mislimi 

o knjigah in pomenu branju. 

Z idejo in geslom prireditve »PODARIMO KNJIGO« se 23. april uvaja kot dan podarjanja knjig, zato si je 

tudi v prvem delu naše delavnice kar 8 učenk podarilo knjigo, ki so jo izbrale in kupile za svojo sošolko. V 

parih so drug drugi najprej prebrale lepo misel, ki so jo napisale v knjigi, nato so predstavile knjigo in 

povedale, zakaj so izbrale prav to knjigo. Ob čaju in sladkem je sledil sproščen pogovor o knjigah. Učenke, 

ki so si podarile knjigo, pa so jih kar začele brati. 

Drugi del literarne delavnice je bil namenjen UGANKAM. »Uganke beremo ali poslušamo za razvedrilo. 

Na duhovit način opisujejo stvari, ki jih bralci moramo uganiti. Uganka je miselna naloga, ki zahteva 

premislek in široko splošno znanje. Književno poznamo uganke v verzih ali prozi. Poznamo uganke, ki 

opisujejo živali, predmete, letne čase, matematične uganke …« 

Univerzalnega recepta, kako sestaviti uganko, ni, je pa dobro poznati čim več značilnosti o stvari, ki bo 

tema uganke. V okviru našega srečanja smo se lotili  spoznavanja živalskih vrst in sestavljanja živalskih 

ugank. Odločili smo se, da bomo sodelovali na literarnem natečaju SKRIVNOSTNI PREBIVALCI 

GORIČKEGA, ki ga je organiziral JZ KRAJINSKI PARK GORIČKO. Tema so kvalifikacijske vrste Natura 2000 

na Goričkem. To so vrste, ki so ogrožene oziroma je ogroženo njihovo življenjsko okolje. Tako smo 

spoznavali  črno žolno, hribskega urha, navadnega netopirja, pezdirka, rogača in vidro. 

Učenci so si izbrali eno ali več živali in se urili v pisanju ugank. Ob tem so spoznavali tudi pesniški jezik. 

Uporabiti so morali rimo in pesniška sredstva (ponavljanje, okrasni pridevek, primero, metaforo, 

poosebitev, inverzijo, vzklik). Pri slogu pisanja pa so se morali poslužiti pomanjševalnic, slengizmov ali 

starinskih besed. Napisano je bilo mnogo zanimivih ugank, s katerimi smo sodelovali na natečaju in jih 

objavili v glasilu. 

 

Za poslastico pa preberite naslednjo uganko in jo poskusite razvozlati. 

Zenici sta mu kot prelepo srce, ki migeta zapeljivo. 

Jezik iztegniti ne more, žužke zato pobirati more. 

Trebuh je kakor svarilo s črno-rumeno barvo obdan. 

Zasliši, zasliši poleti se zapeljiv uuu-uuu zvok krasan. 
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Jakob Vuk, 8. a 

 

Pisatelj Slavko Pregl je pred leti v poslanici ob SLOVENSKIH DNEVIH KNJIGE zapisal, da smo Slovenci dobri 

bralci in da je slovenščina zelo srečen jezik, saj je v njem doma dvojina. 

Vzemimo si torej čas za knjigo. Ne le ob SVETOVNEM DNEVU KNJIGE, temveč vsak dan. Dopustimo si, 

da nas knjiga obogati in nam odpira nova obzorja. 

(Boris A. Novak) 

Mentorica: 

Marjetka Erdelji 

 

 KULTURNI DAN NA OŠ BOGOJINA 

 

Kulturni dan, ki je bil 17. 2. 2022, smo začeli s šolskim radiom in virtualno proslavo v počastitev 

slovenskega kulturnega praznika ter največjega slovenskega poeta Franceta Prešerna. Predstavili so se 

učenci 9. razreda in mladinski pevski zbor pod mentorstvom Marjetke Erdelji in Valerije Šömen. Ravnatelj 

Boštjan Majerič nas je s svojimi rimami in razmišljanjem popeljal v svet ustvarjanja in kulture, učiteljica 

Marjetka Erdelji pa je predstavila delo v Tednu pisanja z roko, pomen pisanja z roko in nagrajence 

natečaja Prešernovo pero. Ravnatelj je nato podelil nagrade učencem in učenkam od 3. do 9. razreda, ki 

so s pisanimi črkami najlepše prepisali našo himno (7. kitico Zdravljice). 

V 3. razredu sta nagrado prejela Victoria Števanec Bertalanič in Kevin Rožman, v 4. razredu Ema Kučan 

in Job Bohnec, v 5. razredu Lara Kozic in Noah Domonkoš, v 6. razredu Anabela Gregorec in Jakob Fras, 

v 7. razredu Miša Ošlaj in Matic Vöröš, v 8. razredu Marina Rožman in Vid Vöröš in v 9. razredu Zoja 

Lovrenčec in Aljoša Cmor. 

Kulturni dan se je nadaljeval z različnimi ustvarjalnimi delavnicami: literarnimi, filmskimi, dramskimi, 

glasbenimi, likovnimi in z delavnicama, povezanima s projektom Rastem s knjigo in s čustvi ter besedami 

v risbi. 

Nagrajene pisave učencev in vsa ostala dela, ki so nastala med ustvarjanjem v delavnicah, so bila 

razstavljena na šolskem hodniku.  

 

Naj zaključim z rimami ravnatelja Boštjana Majeriča. 

Povedati nekaj skozi rime, 

nekaj, da se vsakega prime. 

Skrivnosti so v verze zavite, 

ko misli sivine so site. 

                                                                                                                          Marjetka Erdelji 
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VSESLOVENSKI LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE LJUBEZENSKO PISMO MED MLADIMI V 

SLOVENIJI ZA LETO 2021 

  

 

KD Josipine Turnograjske je tudi v letu 2021 razpisalo literarni natečaj za mlade »Po sledeh Josipine 
Turnograjske – natečaj za najboljše ljubezensko pismo, in sicer za osnovnošolce in srednješolce. 
 
Namen natečaja je motivacija mladih, da svoje literarne umetnine predstavijo javnosti in se jih pri njihovi 
nadarjenosti dodatno motivira. Poleg tega z natečajem obujajo spomin na prvo slovensko pesnico, 
pisateljico, skladateljico in pravljičarko Josipino Urbančič Turnograjsko. Tema letošnjega natečaja je 
bila  LJUBEZEN (DO) MIRU. 
 
Na natečaj je prispelo 152 pisem (101 osnovnošolskih, 52 srednješolskih). 
Tudi naša šola se je udeležila natečaja, in sicer smo sodelovali z dvema učenkama iz 8. razreda. Pismo sta 
napisali Maja Trajbar in Petra Fras. 
 
Petra Fras je dobila priznanje za sodelovanje, Maja Trajber pa je izmed vseh prispelih pisem osvojila 6. 
mesto. Bila je povabljena na zaključno prireditev, ki je bila v petek, 17. 10. 2021, v Preddvoru. Dobila je 
priznanje za izredno izvirnost in jezikovno dovršenost poslanega besedila, knjižno in praktično nagrado. 

  
POVEZAVA do objave o rezultatih natečaja: 
https://www.kdjt.si/novice/rezultati-natecaja-za-najboljse-ljubezensko-pismo-v-sloveniji-za-leto-2021 
 
 

Marjetka Erdelji 

 

Natečaj Prešernovo pero in Teden pisanja z roko 

 

Od 17. do 21. januarja 2022 je potekal  Teden pisanja z roko tudi na naši šoli.   To je osrednji vseslovenski 

projekt, s katerim ozaveščamo  o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Nekatere dejavnosti bodo potekale 

potekajo še ves mesec februar in tudi med šolskim letom. 

Osrednja tema je bila Pišem z roko, ker … Pozornost smo torej namenili prednostim pisanja z roko.   

 … V Tednu pisanja z roko 2022  smo še posebej spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko, zato smo morda 

pisali bolj počasi. Skrbno smo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le še s tiskanimi 

črkami, zato smo se trudili pisati s pisanimi črkami, tako z malimi kot velikimi.   

Že od nekdaj je za človeka značilno, da našo pozornost ujamejo lepe stvari. Radi imamo lepo in ena od 

stvari, ki nam zaradi lepote zadrži pogled, je tudi lepa pisava. Ko naletiš nanjo, se ti oko nehote ustavi, da 

jo občuduješ. Njene vijuge, pravilnost, enakomernost … 

In koliko truda je treba vložiti v že kratek zapis! Paziti, da pišeš ravno, vzporedno s prejšnjo vrstico, da ne 

pacaš, pa da je vsaka črka na pravem mestu - in da tudi nobena ne manjka! Vam je to kaj znano? Mogoče 

smo odrasli na to že malo pozabili … 

Pisanje z roko, še posebej s pisanimi črkami, velja za pravi izziv za možgane. Pri njem se namreč vključi 12 

možganskih centrov in 30 mišic. Naše možganske povezave so zato boljše, stvari si dlje zapomnimo in smo 

bolj ustvarjalni. Predvsem pa smo EDINSTVENI! Če bosta Anja in Ana napisali isto sporočilo z računalnikom, 

https://www.kdjt.si/novice/rezultati-natecaja-za-najboljse-ljubezensko-pismo-v-sloveniji-za-leto-2021
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razlike ne bo. Če pa ga bosta zapisali z roko, bosta sporočili zgovornejši in povedali nam bosta še kaj več, 

kot je v sporočilu samem. Naša pisava je namreč izvirna in neponovljiva. Je skorajda kot naš prstni odtis. 

Osrednja dejavnost v tednu pisanja z roko je bila prepis naše himne, čim lepše, pravopisno pravilno in 

prav tako oblikovno, torej nagradni natečaj, ki bi ga lahko poimenovali kar Prešernovo pero. 

Vključeni so bili učenci  od 3. do 9. razreda. Natečaj je bil zelo lepo sprejet. Namen pa je bil izbrati najlepše 

lepopise v posameznem razredu. 

Učenci zmagovalci (1 fant in 1 dekle v vsakem razredu) so prejeli simbolično darilo, ki ga je podelil gospod 

ravnatelj. Na prejeta peresa so »lepopisci« zelo ponosni. Lepota pisave šteje.  

 

ZMAGOVALCI NATEČAJA 

 

V 3. razredu sta nagrado prejela Victoria Števanec Bertalanič in Kevin Rožman, v 4. razredu Ema Kučan 

in Job Bohnec, v 5. razredu Lara Kozic in Noah Domonkoš, v 6. razredu Anabela Gregorec in Jakob Fras, 

v 7. razredu Miša Ošlaj in Matic Vöröš, v 8. razredu Marina Rožman in Vid Vöröš in v 9. razredu Zoja 

Lovrenčec in Aljoša Cmor.  

 

Vsi nagrajeni prepisi (lepopisi) so bili razstavljeni na šolskem hodniku v 1. nadstropju. 

 

 Marjetka Erdelji 

  

 

NA VSESLOVENSKEM NATEČAJU ELA ZA NAJBOLJŠE PESMI 

NAGRAJENA MLADA USTVARJALCA JAKOB VUK IN EMA UNGER 

 

  
V letu 2022 je na natečaj ELA (imenovan po pisateljici Eli Peroci) za najboljše pesmi na 
temo POBEG Festivala Pranger in Knjižnice Rogaška Slatina prispelo kar 226 prispevkov, med katerimi je 
žirija izbrala po 20 mladih ustvarjalk in ustvarjalcev iz druge in tretje triade ter 5 iz prve triade. 
 
Med izbranimi in nagrajenimi sta tudi učenec 8. a Jakob Vuk in učenka 7. a Ema Unger. 
 
Slavnostna podelitev priznanj je bila 28. maja 2022 ob 11. uri v Kulturnem centru Rogaška Slatina. 
Podelitve sta se udeležila oba nagrajenca in starši. 
  
Seznam nagrajenk in nagrajencev, o FESTIVALU PRANGER in natečaju ELA je dostopen na spletni 
strani: http://pranger.si/ela/ 

 

 

 

 

 

http://pranger.si/ela/
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REGIJSKI IN DRŽAVNI LITERARNI NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – Požarna varnost in 

prosti čas 

 

 

Na regijskem literarnem natečaju Požarna varnost in prosti čas so z literarnimi prispevki sodelovali 
naslednji učenci: Ajda Šebjanič in Maja Trajber iz 8. razreda ter Neža Kranjec in Amadej Cӧr iz 6. razreda. 
 
Za najboljše literarno delo v 3. kategoriji (učenci 2. triletja OŠ) je bila nagrajena Neža 
Kranjec, za najboljše literarno delo v 4. kategoriji (učenci 3. triletja OŠ) pa sta bili nagrajeni Maja Trajber 
in Ajda Šebjanič. Nagrajenke so prejele praktične nagrade in priznanje. 
 
Vsa tri nagrajena dela so se uvrstila na državno tekmovanje. 
 

Marjetka Erdelji 

 

LITERARNI NATEČAJ USTANOVE DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA 

 

Literarni natečaj »Bosa pojdiva, dekle, obsorej« je bil namenjen pomembnemu in aktualnemu dogodku 

iz polpretekle zgodovine slovenskega naroda in dogajanju v povezavi z njim. To je 100. obletnica rojstva 

pesnika, prevajalca in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha. 

Med osnovnošolskimi besedili je bilo izbranih šest besedil, ki so se odlikovala po osebnem oziroma 
aktualnem pogledu na tematiko, izbranim pripovednim slogom in jezikovno ustreznostjo, nekatera 
besedila so odsevala tudi literarno teoretično vedenje pisca. 
Med izbranimi je tudi besedilo učenke Maje Trajber iz 8. razreda. Svečanost s podelitvijo priznanj 
udeležencem in mentorjem natečaja bo v začetku meseca oktobra 2022 v VRTU SPOMINOV na Tišini. 

 

 

 

LITERARNI NATEČAJ SPOMINSKA OBELEŽJA PRIPOVEDUJEJO 

 

Zaključna javna prireditev 4. literarnega natečaja Spominska obeležja pripovedujejo (2021/22) je bila v 

sredo, 25. maja 2022, ob 16. uri v Kulturnem domu Gornja Radgona. 

Na prireditvi, ki so jo pripravili učitelji in učenci Osnovne šole Gornja Radgona, so avtorjem prispevkov in 

njihovim mentorjem podelili priznanja in zahvale ter elektronsko verzijo izdane knjige z biltenom 

natečaja in objavljenimi prispevki. Avtorjem nagrajenih prispevkov so bile podeljene tudi posebne 

medalje. Poleg avtorjev so se prireditve udeležili tudi starši in ostali sorodniki in tako počastili njihov 

literarni dosežek. 

Najboljše prozno besedilo sta napisala Jakob Vuk in Ajda Šebjanič iz 8. a ter prejela priznanji in posebni 

medalji. Ajda Šebjanič je prejela še priznanje in posebno medaljo za najboljšo pesem. V septembru 2022 

pa se bosta udeležila nagradne strokovne ekskurzije po Sloveniji (vojašnica in vojaško letališče Cerklje ob 

Krki, Brežice, Posavski muzej Brežice, razgled po Pomurju med goricami s picerije Kostanj …). 

Marjetka Erdelji 
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Zaključno poročilo O LIKOVNIH IN FOTOGRAFSKIH NATEČAJIH IN RAZSTAVE V MALI GALERIJI in 

SODELOVANJE NA TELEVIZIJSKEM KVIZU MALE SIVE CELICE v šolskem letu 2021/22 

 

V Mali galeriji, ki je v drugem nadstropju šole, del pa tudi na hodnikih v prvem nadstropju so imeli mladi 

ustvarjalci možnost, da predstavijo svoja likovna dela. Razstave v Mali galeriji so bili popestritev likovnega 

dogajanja, ki so ga mladi zelo dobro sprejeli. Je pomembno srečanje mladih ustvarjalcev z galerijo in 

njihovo spoznavanje galerijskega bontona. 

V letošnjem šolskem letu so se v Mali galeriji učenci predstavili s svojimi ustvarjalnimi deli na področju 

risanja, slikanja in kiparstva. Likovna dela so še posebej poživila naš skupni prostor in tako dala učencem 

priložnost, da sovrstnikom in ostalim pokažejo svoj talent in vestno delo. 

V postavitvi in realizaciji galerije so sodelovali učenci, ki so bili vključeni v interesno dejavnost 9-letke in 

izbirnih predmetov. 

Mala galerija postaja prostor osebne rasti naših učencev. 
 

Izbrana likovna dela so bila poslana tudi na likovne in fotografske natečaje. 

 

Učenci so sodelovali na dobrodelnem likovnem natečaju »Rišem za prijatelja« 2021/22 (Bags&More), s 

katerim so podprli dobrodelno organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije.  

 

Učenci naše šole so pri likovnem natečaju sodelovali tudi z izdelanimi »Zamaškonjami« v katerih smo 

pridno zbirali plastične zamaške. Natečaj pa je imel tudi dobrodelni namen, saj smo plastične zamaške 

zbirali za društvo Vesele nogice (društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju). 

 

Učenci so sodelovali tudi na dveh fotografskih natečajih »Mladost ni norost 2022« Digitalnega foto kluba 

in »Ko se dan poslavlja, ko ga ni in ko se rodi« 14. fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.  

 

Naši učenci so se po uspešnem pisnem in ustnem delu, kjer je sodelovalo kar 280 ekip, uvrstili med 32 

najboljših ekip iz vse Slovenije. V četrtek, 7. 10. 2021 so se naši tekmovalci Miša Ošlaj, Erik Šemen in Aljaž 

Hidič v studiu RTV Slovenija pomerili z ekipo iz OŠ Rodica. Bili so uspešni, vendar jim je malo zmanjkalo za 

zmago. 

 

Učiteljica: Melita Lazar 

 

Hitri lončki  

Na šoli smo sestavili ekipo treh učencev na osnovi testiranj/merjenj časa sestave koreografije, ki smo jo 

učencem predstavili junija 2021. V ekipo so se uvrstili Aja Majerič, Zoja Lovrenčec in Až Majerič. Posneli 

smo videoposnetek naše sestave in se uvrstili med 32 najhitrejših.  

V prvem krogu so se naši učenci pomerili proti OŠ Vavta vas. Po zmagi so se uvrstili med 16 najboljših. V 

osmini finala so premagali OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnico Pragersko. V četrtfinalu so 
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premagali do tedaj na snemanjih najhitrejšo ekipo OŠ Toma Brejca iz Kamnika in se uvrstili med 4 najboljše 

ekipe.  

V polfinalu so naši učenci dosegli boljši čas od tekmovalcev OŠ Prežihovega Voranca iz Bistrice. Žal se jim 

je vmes en skupek lončkov podrl in posledično so v finale napredovali naši nasprotniki. 

Ker so učenci iz Bistrice kasneje zmagali v finalu, so Aja, Zoja in Až osvojili končno 3. mesto v državi. Za 

šolo so osvojili nagrado 25 knjig in 10 družabnih iger; nagrade so osvojili tudi zase. 

 

Zapisal Boštjan Majerič 

 

Zaradi epidemije smo predvidene prireditve izvedi v prilagojeni obliki virtualnih prireditev, oz. v 

prilagojeni obliki v šoli: 

• 24. decembra 2021 smo izvedli kulturni dan. Kulturni dan je bil posvečen bližajočim se božično-

novoletnim praznikom ter dnevu samostojnosti in enotnosti. Izveden je bil preko šolskega radia z 

virtualnimi točkami nastopajočih. 

 

• 17. februarja 2022 smo izvedli na šoli od 1. do 9. razreda kulturni dan ob Slovenskem kulturnem 

prazniku. Uvodni del je bil izveden preko šolskega radia z virtualnimi točkami nastopajočih na kar 

je sledilo nadaljevanje v matičnih učilnicah.  

 

• 15. junija 2022 smo za devetošolke in devetošolce izvedli  valeto s svečano podelitvijo spričeval, 

priznanj in nagrad.  

 

• 23. junija 2022 smo na šoli izvedli občinsko prireditev ob dnevu državnosti.  

 

• 24. junija 2022 smo na šoli izvedli proslavo ob dnevu državnosti s podelitvijo priznanj in nagrad 
učencem od 1. do 8. razreda. 

 
 

NASTOPI mlajšega otroškega pevskega zbora, otroškega  pevskega  zbora, mladinskega pevskega zbora, 

mlajšega  šolskega orkestra, komorne skupine, šolskega orkestra in pouka glasbene umetnosti:  

Zap. št. Prireditev Kraj in datum 

1. 
Dobrodošlica prvošolčkom (mlajši OPZ in OPZ, MPZ ter 
Šolski orkester) 

OŠ Bogojina (telovadnica), sr. 
1. 9. 2021, ob 11:30 uri. 

2. Obeležitev dneva reformacije (MPZ) 
Šolski radio, pet. 22. 10. 2021, 
ob 8:20 uri. 

3. 
Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost  (Mlajši OPZ in 
OPZ ter Mlajši šolski orkester)  

OŠ Bogojina, (telovadnica), 
čet., 23. 12. 2021, ob 9:30 uri. 
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4. 
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti (OPZ, 
MPZ, mlajši Šol. orkester, Šolski orkester) 

Šolski radio z virtualnimi 
točkami,  pet. 24. 12. 2021, 
ob 9:30 uri. 

5.  

Božično-novoletna voščilnica (Mlajši OPZ, OPZ, MPZ, 
Mlajši šolski orkester, Šolski orkester, pripovedovalka 
pravljice učenka Zoja Lovrenčec pod mentorstvom 
učiteljice Marjetke Erdelji) 

OŠ Bogojina, (telovadnica), 
pet., 24. 12. 2021,  
VIRTUALNA PRIREDITEV. 

6. Slovenski kulturni praznik (MPZ in učenci 9. razreda) 
Šolski radio z virtualnimi 
točkami,  čet. 17. 02. 2022, ob 
7:30 uri. 

7.  
Prireditev ob materinskem dnevu 
(Mlajši OPZ, OPZ, MPZ, Mlajši šolski orkester, Šolski 
orkester, učenci 1. a in 1. b , 2., 3., 4., 5. r. z mentorji) 

OŠ Bogojina, (telovadnica), 
pet., 25. 3. 2022,  
VIRTUALNA PRIREDITEV. 

8.  

Das Krötenlied, avtorsko delo medpredmetnega 
sodelovanja tujega jezika-nemščina in glasbene 
umetnosti učencev 8. r. pod mentorstvom Melite Nemec 
in Valerije Šömen 

Okolica OŠ Bogojina, 13. 5. 
2022, virtualna predstavitev. 

9.  
Bralna značka – Obisk  pesnice Nine Novak Oiseau  
(Komorna skupina) 

OŠ Bogojina, (učilnica SLJ), 
tor., 10. 5. 2022, ob 11. uri. 

10.  Prireditev ERASMUS+ (OPZ, MPZ in Šolski orkester) 
OŠ Bogojina, (telovadnica), 
pon., 16. 5. 2022, ob 10. uri. 
 

11. ZBOROVSKI BUM 2022 (OPZ in MPZ) 
Grad na Goričkem (grad), sr., 
1. 6. 2022 ob 13. uri. 

12. Valeta – svečana prireditev za devetošolce 
OŠ Bogojina, (telovadnica), 
sr., 15. 6. 2022, ob 17. uri. 
 

13. 
Občinska prireditev ob dnevu državnosti (OPZ, MPZ, 
Mlajši šolski orkester, Šolski orkester, učenci glasbene 
umetnosti od 6. do 8. r.) 

OŠ Bogojina, (telovadnica), 
čet., 23. 6. 2022, ob 16. uri. 
 

14.  
Šolska prireditev ob dnevu državnosti s podelitvijo 
priznanj in nagrad (OPZ, MPZ, Šolski orkester, učenci 
glasbene umetnosti od 6. do 8. r.) 

OŠ Bogojina, (telovadnica), 
pet., 24. 6. 2022, ob 10. uri. 
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Erasmus+ projekt Let's STEM up our education 

 
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem Erasmus+ projekta z naslovom Let's STEM up our 

education. Projekt je zaradi epidemije podaljšan za eno leto - do 31.8.2023. 

Prva LTT-mobilnost (aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja) oziroma izmenjava mentorjev, je 

potekala od 11. 10.2021 -15.10.2021 v Grčiji. Učitelji in koordinatorji sodelujočih šol iz 6 držav – Grčije, 

Turčije, Italije, Poljske, Romunije in Slovenije so se prvič srečali na delovnem sestanku.  Srečanje je 

potekalo na Srednji šoli Serres, ki je izvedla delavnice v sodelovanju z Mednarodno univerzo Serres. 

Okvirna vsebina srečanja: 

1. dan: Osnovni pojmi STEM metode, vključevanje računalniškega oblikovanja v izobraževalni proces, 

spretnosti 21. stoletja, ki jih razvija STEM metoda, tehnološki ter oblikovni procesi v izobraževanju 

2. dan: Projektno učenje v okviru STEM izobraževanja, raziskovalno učenje, kontekstno učenje 

3. dan: Razumevanje kodiranja v STEM izobraževanju, osveščanje robotike, projektno zasnovan učni 

program, ocenjevanje v STEM izobraževanju 

4. dan: Oblikovanje modelov s pomočjo origami tehnike in STEM metode 

5. dan: Uspešna predstavitev in vrednotenje izdelkov, uporaba WEB 2.0 orodij v STEM izobraževanju 

Na srečanju so se sodelujoče partnerske šole dogovorile o terminskem planu izmenjav učencev in ostalih 

predvidenih vsebin projekta. Sodelujoči učitelji so predstavili svoje šole, logotipe in spletno stran. 

 

Druga LTT mobilnost je potekala na naši šoli od 16.5.2022 do 20.5.2022. Sodelovalo je 5 učencev iz 6 

držav. Cilj mobilnosti je bil spoznati osnove programa Microsoft Publisher in izdelati STEM poster. Razen 

Microsoft Publisherja so učenci spoznali tudi sodobnejši program Canva, s katerim je mogoče oblikovati 

najrazličnejše izdelke, od logotipov,  vsebin za družbene medije do dokumentov, natisov itd.  

Učenci iz 6 držav so v skupinah oblikovali posterje s pomočjo programa Microsoft Publisher, na koncu pa 

so izglasovali najboljši STEM poster. 

Prvi dan mobilnosti je bil namenjen sprejemu gostujočih šol in medsebojnemu spoznavanju učencev in 

učiteljev spremljevalcev. Na sprejemni slovesnosti so sodelujoče šole prestavile svoje šole, mesta in 

države. Slovesnosti se je udeležil tudi župan občine Moravske Toplice, gospod Alojz Glavač. 

Program se je izvajal dopoldan v šoli, kjer so učenci sodelovali pri učnih projektnih vsebinah ter popoldan, 

ko so učenci spoznavali pokrajino, kulturo, tradicijo in kulinariko Prekmurja. 

 

Program: 

16.5.2022 - ponedeljek 

• prihod na šolo, sprejemna slovesnost 

• predstavitev partnerskih šol (države, mesta in šole)  

• pregled programa in urnika 

• ogled šole in cerkve Jožeta Plečnika 
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Popoldanska aktivnost: 

• kosilo na Bukovniškem jezeru 

• pustolovski park Bukovniško jezero in peka kruha ob jezeru. Učenci in učitelji so se preizkusili na 

5 plezalnih poteh z 58 različnimi elementi. Po adrenalinskem obisku parka so se sprostili ob 

Bukovniškem jezeru, kjer so pekli kruh in se spoznavali. 

 

17.5.2022 - torek 

• Teoretični in praktični prikaz uporabe programa Microsoft PUBLISHER  

          

       Popoldanska aktivnost: 

• Doživljajski park Expano in motorični park ob Soboškem jezeru 

Učenci in učitelji so doživeli Pomurje skozi edinstveno razstavo v Expanu, ki turistično ponudbo, 

naravo, domačo obrt in kulturno dediščino prikaže s pomočjo inovativne tehnologije. Nato smo 

se sprostili na plaži Soboškega jezera in razgibali v motoričnem parku. 

                                                                                                                                                                                     

18.5. 2022 - sreda 

• Praktični prikaz programa Microsoft PUBLISHER in vaje 

• Učenci so začeli s pripravo STEM posterja. Predstavljeni so bili obvezni elementi posterja in 

vizualne smernice za izdelavo Erasmus+ publikacij.   

• Učenci so bili razdeljeni v 5 skupin, tako da je bil v vsaki skupini vsaj en predstavnik iz 

posamezne države. Vsak udeleženec je dobil navodila za izdelavo plakata. Prav tako je vsak udeleženec 

dobil logotipe, ki jih je moral integrirati v svoje delo. Udeleženci so se posvetovali, a vsak udeleženec je 

izdelal svoj plakat. Na koncu so udeleženci po skupinah izbrali najboljši plakat svoje skupine in ga po 

potrebi nadgradili. 

 

      Popoldanska aktivnost: 

• V okviru Doživljajskega parka Vulkanija so učenci spoznavali vulkane, njihovo delovanje in 

posledice, geologijo Goričkega, kamnine ter nastanek vesolja in življenja na Zemlji.                                                 

 

19.5.2022 - četrtek 

 
Udeleženci so po skupinah naredili še zadnje popravke in izboljšave posterja, ki so ga izbrali. Končane 

plakate so poslali po elektronski pošti učitelju računalništva, ki jih je natisnil na A3 format. Avtorji izbranih 

plakatov so opisali idejo in obliko svojega plakata. Po MentiMetru, digitalno interaktivni predstavitveni 

aplikaciji so udeleženci izbirali najboljši STEM plakat izmed zmagovalcev skupin. 
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Popoldanska aktivnost: 

 

• Udeleženci so obiskali Otok ljubezni in si ogledali Büjraški muzej, v katerem se nahaja stalna 
razstavna zbirka Büjraštvo na reki Muri. Nato so si udeleženci ogledali plavajoči mlin na Muri v 
Ižakovcih, kjer je ohranjena posebna soba za mlinarja, ki v mlinu melje ajdovo, pšenično, rženo, 
pirino in koruzno moko. Peljali so se tudi z brodom, ki še vedno ohranja starodavni način prečkanja 
reke Mure. 
Sledil je ogled posestva Passero s predstavitvijo izdelave čokolade. Udeleženci so se po večerji še 

preskusili v Bowlingu.  

                                                                                                                                                                    

20.5.2022 - petek 

 

Dan je bil namenjen izletu v Ljubljano in obisku Hiše eksperimentov, ki je interaktivni mobilni center 

znanosti. Udeleženci so si lahko ogledali in se preskusili v več kot 50 razstavljenih eksperimentih. Sledil je 

ogled starega dela Ljubljane. Nato so udeleženci obiskali še Blejsko jezero in Blejski grad.  

 

 

 

DELOVANJE OTROŠKEGA PARLAMENTA  IN ŠOLSKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Pod okriljem Šolske skupnosti je tudi letos deloval Otroški šolski parlament. V šolski parlament so bili 

izvoljeni predstavniki od drugega do deveta razreda. Na prvem srečanju je bil za predsednika šolskega 

parlamenta izvoljen učenec osmega razreda Erik Šemen za podpredsednico pa učenka devetega razreda 

Iva Đurinek Kianec, pozneje jo je zamenjala Zoja Lovrenčec. 

Otroški parlament je deloval v obliki zasedanj, ki so omogočila sodelovanje vsem osnovnošolcem. Na 

sestankih, ki so potekala v živo in preko spletne komunikacije so učenci izražali lastna mnenja o vprašanjih, 

ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila ponovno 

»MOJA POKICNA PRIHODNOST«.  

Na dano tematiko smo razpravljali na šolskem otroškem parlamentu in se v torek, 22. 3. 2022, udeležili 

32. medobčinski Otroškega parlamenta na OŠ III v Murski Soboti. Našo šolo sta odlično zastopala dva 

predstavnika, učenka 9. razreda Zoja Lovrenčec in učenec 8. razreda Jakob Vuk. Učenci OŠ III so pripravili 

kulturni program, mlade parlamentarce pa je nagovorila predstavnica Zveze prijateljev mladine ga. 

Tamara Škraban. Učenci so po skupinah razpravljali o dani tematiki, oblikovali sklepe in predstavili svoje 

delo. Preživeli smo prijeten popoldan. Iz razmišljanj parlamentarcev pa je bilo čutiti, da je tematika še 

vedno aktualna in zanimiva, saj odločitev za poklic nikoli ni lahka. 

S tem so učencem ustvarili novo priložnost za aktivno sodelovanje, ker si želijo, da njihovo mnenje šteje 

in da se sliši njihov glas v državi. 

Učenci so tudi aktivno sodelovali pri sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost, pripravili so jim darila in 

prireditev, tako da so se učenci prvih razredov počutili sprejeto.  

Delo šolskega skupnosti in Otroškega parlamenta je potekalo konstruktivno in je relativno dobro sledilo 

začrtanemu programu. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Pomembno vlogo pri delu in organizaciji na šoli ima svetovalna služba, ki predstavlja pomembno vez med 

učenci, starši in učitelji. Njeno področje je zelo široko, dejavnosti pa lahko razdelimo na naslednja 

področja: 

● svetovalno delo z učenci (skupinsko ali individualno) 

● svetovalno delo s starši (skupinsko ali individualno) 

● sodelovanje z učitelji na šoli (svetovanja, seznanjanja, izdelava individualnih programov, 

predavanja, predstavitve, pomoč pri vodenju in urejanju pedagoške dokumentacije …) 

● sodelovanje z vodstvom šole (poročanje na konferencah) 

● sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci in različnimi ustanovami 

● strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

Svetovalna služba je izvedla vlogo namestnika za NPZ, se udeleževala vseh sestankov, konferenc in 

izobraževanj, ki si bili organizirani za strokovne delavce. Udeležila se je tudi posveta: Prispevki strok za 

svetovalno delo v praksi.  

 

Delo z učenci z učnimi težavami 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo 19 učencev vključenih v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za vsakega učenca posebej smo izdelali individualizirani 

program. Strokovna skupina ga je v začetku šolskega leta predstavila staršem, med letom pa smo ga po 

potrebi tudi dopolnjevali. Evalvacijsko poročilo o realizaciji ciljev IP smo izvedli dvakrat, in sicer ob koncu 

prvega in drugega ocenjevalnega obdobja. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja smo ga izvedli brez 

navzočnosti staršev, o ključnih stvareh pa smo jih obvestili po telefonu. 

 

Na koncu šolskega leta smo zaradi večjih specifičnih in učnih težav predlagali v postopek usmerjanja še tri 

učence.  

 

Nadarjeni učenci 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v delo z nadarjenimi učenci vključenih 14 učencev. V tem šolskem letu 

smo identificirali evidentiranih učencev iz 5. razreda. Vseh 6 učencev je v postopku identifikacije doseglo 

rezultat, ki jih uvršča med nadarjene učence.  V 4. razredu ni bilo evidentiranih učencev.  

 Delo z nadarjenimi učenci je potekalo preko diferenciacije pri samem pouku, različnih aktivnosti izven 

pouka, preko priprav na različna tekmovanja in sodelovanja pri interesnih dejavnostih.  

 

Sodelovanje z učitelji, s starši in z vodstvom šole 

Največ sodelovanja z učitelji je bilo pri diagnosticiranju učnih in drugih težav pri učencih. Skupaj smo iskali 

najboljše poti, izdelovali individualne projekte pomoči, pripravljali in izdelovali individualizirane programe 

ter sodelovali pri evalvacijah. 

Prav tako je bilo veliko sodelovanja z učitelji, s starši in z mobilnimi specialnimi pedagoginjami pri izdelavi 

individualiziranih programov in pri oblikovanju poročil.  
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Svetovalna služba je sodelovala z razredničarko 6.a pri izvedbi RU na temo kot so: razredna klima in učne 

navade. 

 

Karierna orientacija 

Svetovalna služba je prav tako sodelovala z razredničarko in s starši učencev 9. razreda glede izbire poklica 

in vpisa v srednje šole. V mesecu januarju so preko zooma potekale individualne govorilne ure s starši 

in z učenci glede poklicne namere učencev. V sodelovanju s Kariernim centrom za mlade »VšečKAM in 

GREM« smo učencem 9. razreda organizirali individualno karierno svetovanje na podlagi testiranja 

interesov s programom KAM in KAKO, ponudili smo jim tudi možnost dodatnega testiranja sposobnosti s 

pripomočkom e-MFBT. Testiranje se je izvedlo za 10 učencev. Meseca maja smo prav tako s sodelovanjem 

s Kariernim centrom izvedli roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda na temo: »Kako kot starš 

lahko pomagam otroku pri nadaljnjem kariernem odločanju?« Za učence 8. razreda pa smo v sklopu 

tehniškega dne izvedli karierne delavnice »Moja poklicna prihodnost«. Kot nadgradnjo temu pa še 

možnost ON-LINE INDIVIDUALNO KARIERNO SVETOVANJE, za katero pa so se odločili le trije učenci.  

Izpostavimo lahko tudi sodelovanje s starši na različnih drugih področij (individualno svetovanje pri 

otrocih z DSP, nadarjeni, karierna orientacija, učne, čustvene in vedenjske težave, šolski novinci …). 

Tudi z vodstvom šole je bilo sodelovanje dobro in uspešno. Opravljene so bile razne druge naloge, kot 

so priprava raznih podatkov, soglasij, obrazcev, udeležba na konferencah, roditeljskih sestankih, 

govorilnih urah, strokovnih aktivih ter na drugih delovnih skupinah. 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Z Zavodom za zaposlovanje in Kariernim centrom za mlade – VčečKAM in GREM smo sodelovali predvsem 

na področju karierne orientacije.  

Z ZRSŠ OE Murska Sobota smo sodelovali v zvezi s postopki usmerjanja učencev.  

Z zdravstvenimi ustanovami smo sodelovali pri načrtovanju sistematskih pregledov, zobozdravstvenih 

pregledov in obiskov zobozdravstvenega osebja na šoli z namenom izvedbe predavanja učencem od 1. do 

5. razreda ter želiranja zob. 

Preko Centra za socialno delo Murska Sobota smo sodelovali v zvezi  s programom laične pomoči družinam 

in v ta program usmerili tri družine. V izvedbi Centra smo učencem od 6. do 9. razreda organizirali 

delavnice o nasilju. Sodelovali smo tudi s Centrom za socialno delo OE Lendava, v primeru varstva koristi 

otroka in posledično v ta namen tudi s Policijsko upravo Murska Sobota.  

V sklopu preventivne dejavnosti smo učencem od 1. do 5. razreda organizirali dve predavanji iz Programa 

vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ki ga je ponujal Center za krepitev zdravja, za učence od 6. do 9. razreda 

pa eno predavanje. 

S pomočjo in v organizaciji Rdečega križa M. Sobota smo v zimskih in poletnih počitnicah skupaj poslali 9 

naših učencev na letovanje na Debeli Rtič. 

Sodelovali smo tudi s Društvom prijateljev mladine – Ljubljana Polje za vključitev dveh družin v projekt 

Botrstvo v Sloveniji. 
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Vpis šolskih novincev 

Meseca februarja smo izvedli vpis šolskih novincev in za šolsko leto 2022/2023 vpisali 22 šolskih novincev. 

Iz našega šolskega okoliša so se iz različnih vzrokov na drugo osnovno šolo prepisali trije učenci, na našo 

šolo pa sta se vpisala dva učenca iz drugega šolskega okoliša. Preložitve šolanja za eno leto ni bilo.  

 

Vpis v srednjo šolo 

Vsi učenci 9. razreda so se vpisali v srednjo šolo. Vpisali so se na 6 različnih srednjih šol, v 11 različnih 

programov. 

Vpisali so se v naslednje izobraževalne programe: 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod Program Št. 
prijav 

GIMNAZIJA LJUTOMER Gimnazija 
 

2 
 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MS 
 

Tehnik računalništva 
Elektrikar 

Mehatronik operater 
Inštalater strojnih inštalacij 

Tehnik oblikovanja 

3 
1 
1 
1 
1 

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA Pečar – polagalec 
keramičnih obog 

1 

EKONOMSKA ŠOLA M. SOBOTA - SREDNJA 
ŠOLA GIMNAZIJA 

Ekonomska gimnazija 
Ekonomski tehnik 

1 
2 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN Kmetijsko-podjetniški 
tehnik 

1 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR Naravovarstveni tehnik 1 

 

 

ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 

 

Osnovna naloga računalnikarja je bila usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa 

z uporabo računalnika. Računalnikar je pomagal pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih 

dejavnostih, ki so bile zahtevnejše z vidika IKT. V tem šolskem letu se je veliko časa ukvarjal z 

vzpostavitvijo sistemov za izobraževanje na daljavo (ureditev dostopov do spletnih učilnic, izposoja 

opreme, pomoč pri uporabi aplikacij …). 

V šolskem letu 2021/2022 smo nadaljevali z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije in 

računalnikar je poskrbel za nemoteno delo z aplikacijo e-Asistent.  
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V šolskem letu 2021/2022 se je izvajal nakup IKT opreme iz naslova projekta React-EU – IKT za VIZ. 
 

Večji del delovnega časa računalnikarja je bil porabljen za:  

● pomoč pri izobraževanju na daljavo 

● popravila strojne opreme, ki je bila okvarjena zaradi vdora vode v učilnice 

● novo namestitev didaktične programske opreme v šoli 

● preizkus in pregled programov skupaj z učiteljem, ki bo programe uporabljal 

● pomoč pri urah pouka v računalniški učilnici pri posameznih predmetih 

 

Preostali delež delovnega časa je bil razporejen po naslednjih področjih:  

 

Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole:  

● Učitelj  računalnikar je  spodbujal  in  usmerjal  izobraževanje  strokovnih  in  drugih 

delavcev šole za uporabo informacijske tehnologije (v sodelovanju z vodstvom šole).  

● Ostale delavce šole je sproti obveščal o vseh novostih na področju računalništva: 

programska oprema, strojna oprema, seminarji.  

● Učitelj računalnikar je po potrebi nudil individualno ali skupinsko pomoč učiteljem in 

ostalim  delavcem šole.  

      Programska oprema:  

● Učitelj računalnikar je spremljal novosti in informiral učitelje o novostih na področju 

izobraževalne programske opreme.  

● V sodelovanju z ostalimi učitelji in vodstvom šole je izbiral novo programsko opremo.  

● Skrbel je za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli.  

● Skrbel je za delovanje računalniške programske opreme (organizacija in stiki s servisi).  

● Nameščal je programsko opremo in odpravljal napake, ki so se pojavljale.  

 

Strojna oprema:  

● Učitelj  računalnikar  je  skrbel  za  nemoteno  delovanje  računalniške  strojne  opreme 

(organizacija in tudi servis).  

● Pri skrbi za strojno opremo je sodeloval s pooblaščenci z Ministrstva in Zavoda za šolstvo 

ter upošteval njihova priporočila.  

● Sodeloval in svetoval je pri nabavi nove strojne opreme, ki je bila odobrena na natečajih.  

       Omrežja:  

● Učitelj računalnikar je usmerjal in spodbujal delavce šole in učence k uporabi lokalnega 

omrežja.  

● Skrbel je za nemoteno delovanje lokalnega omrežja.  

● Usmerjal in spodbujal je k uporabi storitev IKT.  
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Razvojno-raziskovalni projekti:  

● Učitelj računalnikar je poskrbel (ob pomoči in sodelovanju sodelavcev), da smo v zelo 

kratkem času uspeli urediti vse potrebno glede IKT pri izobraževanja na daljavo. 

● Učitelj računalnikar je sodeloval pri projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo.  

● Sodeloval je pri projektu React-EU – IKT za VIZ (14500 € sredstev za IKT). 

● Pomagal je učencem in učiteljem pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog.  

 

Lastno izobraževanje:  

● Računalnikar se je samoizobraževal s pomočjo interneta in strokovne literature.  

● Udeleževal se je srečanj študijske skupine za učitelje računalništva v OŠ in srečanj 

študijske skupine za računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti.  

● Računalničar se  je v času epidemije udeležil in opravil več webinarjev, ki so bili 

organizirani v podporo izobraževanju na daljavo. 

 

Drugo:  

• Skrbel je  za urejeno domačo spletno stran šole in jo tekoče obnavljal s svežimi podatki.  

• Opravljal je druge naloge v dogovoru z vodstvom šole.  

 

ŠOLSKA  KNJIŽNICA 

 

 

Šolska knjižnica je pomemben del naše šole. Učenci se v njej učijo iskanja informacij, spoznavajo sodobne 

informacijske vire, učijo se učiti, kar je tudi osnova za nadaljnje vseživljenjsko učenje. Šolska knjižničarka 

v okviru biblio-pedagoških ur vzgaja bralce in uporabnike knjižnice. Z nakupom in darili smo v šolskem letu 

2021/22 knjižnični fond obogatili s 153. enotami knjig, od tega jih je 52 strokovnih knjig za učence in 

učitelje. Pri nabavi gradiva smo upoštevali potrebe za Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter 

domače branje. Pomembno je, da si učenci lahko knjige sami izbirajo ali s pomočjo knjižničarke poiščejo 

leposlovno ali strokovno knjižno gradivo, ki ga rabijo za pouk ali v okviru bralne značke. Knjižnica podpira 

s strokovno oblikovano knjižno zbirko pouk in vzgojno-izobraževalne cilje na šoli. Mesečno dopolnjujemo 

knjižnično zbirko z novostmi, pri izbiri pa izhajamo iz potreb samega procesa in želja učencev ter učiteljev. 

Učenci in učitelji so si izposojali knjižnično gradivo, sodelovali s knjižnico za potrebe pouka in uspešno 

sodelovali pri izvedbi knjižničnih informacijskih znanj. Delo v knjižnici je skozi vso šolsko leto potekalo po 

načrtovanih smernicah in ciljih LDN.  

BRALNA ZNAČKA OD 6. DO 9. RAZREDA 

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence 

spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki 

bo rad bral vse življenje. Pogovori o knjigah so potekali v knjižnici individualno ali v skupinah v obliki 

klasičnih pogovorov, predstavitev, mnenj … Včasih je bilo pri uri zbranih tudi po več bralcev, tako da so 

pogovori bili zelo živahni. Učence sem navajala tudi na poslušanje drug drugega in na kritično 

utemeljevanje, presojanje mnenj, primerjanje in razlago. Tako so nadgrajevali književna znanja, urili 
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govorne sposobnosti, spoznavali lepote in bogastva knjig, začutili ljubezen do branja in estetskega uživanja 

ob branju.   

V okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture »RASTEM S KNJIGO 2021/2022 – izvirno 

slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« je vsak sedmošolec dobil podarjeno knjigo 

Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej.  Že vrsto let ob kulturnem prazniku posvetimo tem knjigam veliko 

pozornosti. Ob kulturnem prazniku sedmošolci  ustvarjalno preživijo šolske ure s knjigo in ob knjigi. 

Letošnje leto so učenke pripravile za svoje sošolce in sošolke kviz o prebranem delu, ustvarjalnice so 

popestrili z besednimi akrobacijami, prebirali odlomke iz knjige ter sodelovali v pogovoru o vrednotah in 

vrlinah, ki jih pisatelj predstavlja v knjigi, izražali svoja občutja, mnenja in prepričanja.  

Projekt,  ki poteka letos že šestnajsto leto, je na naši šoli vedno lepo sprejet, saj s tem motiviramo učence 

za branje- za čudovito potovanje. 

BRALNO ZNAČKO je osvojilo 17 učencev, in sicer 8 fantov in 9 deklet. 2 učenca  sta postala zlata bralca in 

s tem dokazala 9 letno zvestobo bralni znački. 

Bralnoznačkarji predmetne stopnje so maja izvedli srečanje s pesnico Nino Novak Oiseau, v juniju pa so 

bralnoznačkarji razredne stopnje prisluhnili zgodbam pisateljice in knjižničarke Vesne Radovanovič, ki nam 

je pripovedovala svoje zgodbe o prevoznih sredstvih in svojem petelinčku.  Na razredni stopnji od 1. do 5. 

r so učiteljice učence spodbujale za branje in tekmovanje za naj bralca. Tako je bralno značko osvojilo kar 

81 učencev. V okviru projekta Naj bralec smo podelili 10 knjižnih nagrad.   

 

Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva 

 

KNJIŽNO GRADIVO: na dan                                               31. 08. 2022            

Monografske publikacije 7525 

Serijske publikacije 47 

NEKNJIŽNO GRADIVO: 

Avdiogradivo 108 

Videoposnetki in filmi 68 

Računalniško gradivo 144 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo učencem izposodili 209 učbeniških kompletov, kar pomeni, da je 100 % 

učencev izkoristilo prednosti US. Vsi učbeniki so bili subvencionirani s strani MIZŠ. 

 

Pregled učbeniškega sklada 

 

 31. 08. 2021 31. 08. 2022 

Učbeniški sklad 1327 1440 
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ŠOLSKA KUHINJA – obroki 

 

OBROK 2021/2022 

Malica 210 

Kosilo 175 

Popoldanska malica 84 

 

 

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI, OŽJIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM 

 

Iskreno smo hvaležni sodelovanja s starši na številnih področjih. Tudi komunikacija s starši v svetu staršev 

je na primernem nivoju. Številne pobude in izmenjava mnenj bogati šolo in pomaga iskati optimalne 

rešitve na vzgojno-izobraževalnem področju.  

 

Načrtovali smo različne oblike sodelovanja s starši, veliko jih zaradi ukrepov in številnih okužb žal nismo 

mogli realizirati v predvideni obliki. Tako ni bilo možno izvesti načrtovanega  izobraževanja za starše, kot 

tudi nekaterih prireditev.  

Starši so aktivno sodelovali v Šolskem skladu, v Svetu staršev in s tremi predstavniki Sveta staršev tudi v 

Svetu zavoda.   

Vsem se zahvaljujem za sodelovanje, strpnost in razumevanje v tem ne najbolj običajnem šolskem letu. 

 

Šola je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota v zvezi z zobozdravniškimi pregledi in z 

zasebno ambulanto dr. Korošec v zvezi s sistematskimi pregledi in cepljenji. S Policijsko postajo Murska 

Sobota sodelujemo v že utečenih skupnih aktivnostih, povezanih s preprečevanjem nasilja med vrstniki in 

na področju preventive v cestnem prometu.  

Dobro sodelujemo tudi z društvi in organizacijami v kraju,  občini, s TIC-em Moravske Toplice, TD Bogojina, 

Športno zvezo Občine Moravske Toplice,  z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in institucijami tako v občini 

kot tudi širše. 

Dobro sodelujemo tudi s slovenskimi fakultetami, še posebej s Pedagoško fakulteto v Mariboru in Ljubljani 

(študentje izvajajo na naši šoli pedagoško prakso- letos na daljavo), Filozofsko fakulteto v Mariboru in 

Ljubljani, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, s katerimi nas povezujejo skupne aktivnosti, delavnice, 

projekti, tekmovanja, prireditve, druženja.  

Šola za ravnatelje predstavlja pomembno strokovno oporo za razvoj pedagoške prakse in vodenja šole. 

Prav tako je usklajeno sodelovanje z Zavodom za šolstvo in drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami 

v regijskem kot slovenskem merilu. 
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ŠOLSKI SKLAD 

 

Šolski sklad je deloval v skladu s svojim programom. Iz sredstev šolskega sklada se je v letošnjem šolskem 

letu sofinanciralo prilagajanje na vodo v 1. in 2. razredu (5€ na učenca), 20 urni plavalni tečaj v 3 r (10€ na 

učenca), ter 7€ vsakemu učencu pri enem dnevu dejavnosti. Podrobnejše delovanje šolskega sklada in 

njegove aktivnosti so evidentirane v arhivu šole.   

V letošnjem šolskem letu so se sprejele novosti, ki jih prinaša zakon, da se iz šolskega sklada lahko sredstva 

namenjajo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezana z 

izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Zakon omogoča, da se do največ 0,3 % 

donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto, lahko kot 

upravičencu nameni šolskemu skladu, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova 

dohodnine.  

INŠPEKCIJSKI NADZORI 

 
V šolskem letu 2021/2022 so bili izvedeni inšpekcijski nadzori s področja: 

 

1. Požarne varnosti. Na šoli smo odpravili vse zaznane nepravilnosti, ki so izvirale iz prejšnjih let. 

2. 2x inšpekcijski nadzor ukrepov glede varovanja zdravja pred epidemijo korona virusa. Inšpekcija ni 

imela nobenih pripomb. 

 

 

POROČILA: 

O ŠOLI V NARAVI  

 

Poročilo o šoli v naravi v domu CŠOD Kranjska Gora  

 

Šola v naravi v CŠOD Kranjska Gora je bila izvedena od 20.-24. septembra 2021 za devetošolce. Šole v 

naravi v tem terminu so se udeležile vse tri osnovne šole Občine Moravske Toplice, saj to šolo financira 

Občina Moravske Toplice. 

V CŠOD Kranjska Gora je bil izveden projektni teden na temo Živimo zdravo. V okviru projektnega tedna 

smo izvedli naslednje vsebine: 

- vpliv različnih dejavnosti na srčno žilni sistem in porabo energije v telesu; 

- vpliv onesnaženosti okolja na človeško telo; 

- pomen in vrste obnovljivih virov; 

- pomen počitka, regeneracije in sproščanja; 

- kako so za zdravo življenje skrbeli nekoč in kako skrbimo danes; 

- pomen ohranjanja narave za zdravo življenje. 
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Ob spoznavanju teh vsebin smo se veliko gibali v naravi. Vsak dan smo opravili en daljši pohod in enega 

krajšega. Pohodi so bili vedno tematsko naravnani. Izvedli smo tudi kolesarjenje. 

Učenci so vsak dan zaključili tako, da so zvečer zapisovali svoja dognanja in pripravljali projektno nalogo, 

ki so jo nato v petek tudi predstavili. 

Poročilo napisala: 

Melita Nemec 

CŠOD Jurček – Kočevje ( 5. razred) 

Naravoslovni teden smo izvedli v času od 04. 04. 2021 do 8. 04. 2022.   

Šole v naravi se je udeležilo vseh 20 učencev, razredničarka Katja Vrbančič in spremljevalka Nataša Vrtarič. 

Šola v naravi se je izvajala v CŠOD Kočevje, dom Jurček. 

Načrt za izvedbeni program sem pripravila sama po predlogi vodja doma . 

V petih dnevih bivanja v CŠOD Jurček smo izvedli vse dejavnosti, ki smo jih načrtovali. Program dejavnosti 

so izvajali strokovni delavci iz CŠOD Jurček. Moja naloga je bila spremstvo in nadzor  učencev ter dežurstvo 

med prostim časom, obroki, nočno dežurstvo od 22.00 do 07.00 vsak dan. 

 Učenci so bili z izpeljavo programa v CŠOD Jurček zelo zadovoljni – bilo je združeno prijetno s koristnim. 

Program je bil primeren otrokovi starosti in zelo zanimiv. Nekatere stvari iz programa bodo učencem trajno 

ostale v spominu. 

Učenci so se primerno obnašali. Hrana je bila okusna, tudi količinsko primerna, učenci so imeli na 

razpolago sadje in napitke skozi cel dan. Tudi bivalni pogoji so bili zelo dobri. Predvsem bi izpostavila 

čistočo in urejenost doma. Vsi zaposleni so se zelo trudili in bili pripravljeni na prilagajanje dejavnosti glede 

na interes učencev in vremenske pogoje. 

V domu Jurček smo opravili tudi 5 dni dejavnosti. 

 

 

OPRAVLJENI DNEVI DEJAVNOSTI 
 

1. a razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Praznične ustvarjalnice 

čas: 15. 12. 2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so izdelovali različne okraske in dekoracijo ob prihajajočih decembrskih praznikih.   

Navajali smo jih na estetsko in natančno izdelavo.  Z nekaterimi izdelki smo okrasili šolo.  

 

2. Tehniška ekskurzija 

čas: 2.6. 2022 kraj: Šalovci Korenika 

Vsebina (opis): 

Učenci so sodelovali v različnih delavnicah. Pekli so pirine rogljičke, spoznavali in izdelali 

napitek iz različnih zelišč, spoznali so nego in skrb domačih živali.   
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3. Izdelek iz gline 

čas: 10.6.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so spoznali glino kot naravni material ter postopek izdelovanja posode iz nje.  Tekom 

dejavnosti je vsak učenec izdelal svojo glineno posodico in žival.  

 

 

 

 

1. a razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Jesenski gozd 

čas: 20. 10.2021 kraj: Šola in okolica 

Vsebina (opis): 

Učenci so opazovali in spoznavali spremembe v gozdu v jeseni. Seznanili so se z gozdnimi 

živalmi, drevesnimi vrstami in plodovi.  

 

 

2. Skrb za zdravje – ustna higiena – 2 uri 

Sistematski pregled – 2 uri 

Predavanje o nasilju – 1 ura 

čas: 24. 1. 2022 

         11.5.2022 

         10. 5. 2022 

kraj: ZD Murska Sobota 

kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so sodelovali v delavnici kjer se njim je pokazala pravilna skrb za ustno higieno.  

Zobozdravnica je opravila pregled zob.   

Učenci so imeli delavnico o skrbi in odgovornosti za osebno higieno, zdravo prehrano in 

nasploh skrb za zdravje.   

 

 

 

Mladi raziskovalec 

čas: 22.6.2022 kraj: OŠ Bogojina z okolico 

Vsebina (opis): 

Učenci so se seznanili z naravnim okoljem travnik. Opazovali in iskali so živali, ki jih lahko 

vidijo na travniku. Seznanili so se tudi z različnimi travami in drugimi rastlinami, ki raste na 

travniku.   
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1.a razred – KULTURNI DNEVI 

1. Ogled predstave v SNG Maribor 

čas: 29.9.2021 kraj: SNG Maribor 

Vsebina (opis): 

Ogledali smo si predstavo Fana Milčinskega Ježa Nanine pesmi. Učenci so se seznanili z 

gledališkim bontonom. Si ogledali gledališče in prostore v njem.  

 

 

2. Ogled risanega filma Luka v kinu 

čas: 7.10.2021 kraj: CINEPLEX Murska Sobota 

Vsebina (opis): 

Učenci so si ogledali risani film Luka.  

 

3. Jelkovanje 

čas: 24.12.2022 kraj:OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so imeli radijsko uro ob Dnevu samostojnosti, razredni ples, medsebojno 

obdarovanje in novoletno pošto.   

 

4. Slovenski kulturni praznik – 3 ure 

Zaključek bralne značke – 1 ura 

Proslava ob dnevu državnosti – 1 ura 

čas: 17.2.2022 

        9.6. 2022 

       24.6.2022 

kraj:OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so prisluhnili kratki predstavitvi Franceta Prešerna in njegovih del. Nato so v razredu 

spoznali rime in jih s pomočjo različnih pesmi iskali. Največ časa smo se ustavili ob pesmi 

Kadar se Ciciban joče, ki smo jo na koncu še likovno upodobili.  

 

Učenci so se srečali s pisateljico Vesno Radovanovič, ki jim je predstavila nekaj njenih del.  

 

Učenci so sodelovali in zbrano spremljali proslavo ob Dnevu državnosti.   
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1.a razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. Mini Olimpijada 

čas: 23.9. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): Učenci so sodelovali pri predstavitvi juda, tekmovali so v krosu in štafetnih 

igrah.  

 

 

 

2. Pohod 

čas: 24. 3. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): 

Namesto zimskega športnega dneva smo se z učenci odpravili na daljši pohod po okoliških 

gričih.   

 

3. Atletski mnogoboj 

čas: 12. 5. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so se pomerili v različnih atletskih disciplinah.  Tekmovali so v skoku v daljino, teku 

na 600 m in 60m in metu vorteksa.  Najuspešnejši so dobili medalije.   

 

 

4. Štafetne tekalne igre 

čas: 14. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so se na začetku ogreli z gimnastičnimi vajami. Pomerilo so se s tekalnimi štafetnimi 

igrami med razredi.  Še preden pa so utrujeni zaključili so se pomerili v med razredni igri med 

dvema ognjema.   

 

5. Plavanje  

čas: 20. 6. 2022 kraj: Terme 3000 

Vsebina (opis): 

Na začetku smo preverili prilagojenost otrok na vodo.  Učenci so se potem razporedili glede 

na plavalno znanje in se prosto kopali glede na njihove plavalne sposobnosti v bazenu 

prilagojene višine.  
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1.b razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Praznične ustvarjalnice 

čas: 15. 12. 2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so izdelovali različne okraske in dekoracijo ob prihajajočih decembrskih praznikih.   
Navajali smo jih na estetsko in natančno izdelavo.  Z nekaterimi izdelki smo okrasili šolo. 

 

2. Tehniška ekskurzija 

čas: 2.6. 2022 kraj: Šalovci Korenika 

Vsebina (opis): 
Učenci so sodelovali v različnih delavnicah. Pekli so pirine rogljičke, spoznavali in izdelali 
napitek iz različnih zelišč, spoznali so nego in skrb domačih živali.   
 

 

3. Izdelek iz gline 

čas: 10.6.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so spoznali glino kot naravni material ter postopek izdelovanja posode iz nje.  Tekom 
dejavnosti je vsak učenec izdelal svojo glineno posodico in žival.  

 

 

1.b razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Jesenski gozd 

čas: 20. 10.2021 kraj: Šola in okolica 

Vsebina (opis): 
Učenci so opazovali in spoznavali spremembe v gozdu v jeseni. Seznanili so se z gozdnimi 
živalmi, drevesnimi vrstami in plodovi.  

 

2. Skrb za zdravje – ustna higiena – 3 ure 
Skrb za osebno higieno – 2 uri 

čas: 13. 1. 2022 
        24. 2. 2022 

kraj: ZD Murska Sobota 
kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so sodelovali v delavnici kjer se njim je pokazala pravilna skrb za ustno higieno.  
Zobozdravnica je opravila pregled zob.   
Učenci so imeli delavnico o skrbi in odgovornosti za osebno higieno, zdravo prehrano in 
nasploh skrb za zdravje.   

 

3. Mladi raziskovalec 

čas: 21.6.2022 kraj: OŠ Bogojina z okolico 

Vsebina (opis): 
Učenci so se seznanili z naravnim okoljem travnik. Opazovali in iskali so živali, ki jih lahko 
vidijo na travniku. Seznanili so se tudi z različnimi travami in drugimi rastlinami, ki raste na 
travniku.   

 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

48 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

 

1.b razred – KULTURNI DNEVI 

1. Ogled predstave v SNG Maribor 

čas: 29.9.2021 kraj: SNG Maribor 

Vsebina (opis): 
Ogledali smo si predstavo Fana Milčinskega Ježa Nanine pesmi. Učenci so se seznanili z 
gledališkim bontonom. Si ogledali gledališče in prostore v njem.  
 

 

2. Ogled risanega filma Luka v kinu 

čas: 7.10.2021 kraj: CINEPLEX Murska Sobota 

Vsebina (opis): 
Učenci so si ogledali risani film Luka.  

 

3. Jelkovanje 

čas: 24.12.2022 kraj:OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so imeli radijsko uro ob Dnevu samostojnosti, razredni ples, medsebojno 
obdarovanje in novoletno pošto.   

 

4. Slovenski kulturni praznik – 3 ure 
Zaključek bralne značke – 1 ura 
Proslava ob dnevu državnosti – 1 ura 

čas: 17.2.2022 
        9.6. 2022 
       24.6.2022 

kraj:OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so prisluhnili kratki predstavitvi Franceta Prešerna in njegovih del. Nato so v razredu 
spoznali rime in jih s pomočjo različnih pesmi iskali. Največ časa smo se ustavili ob pesmi 
Kadar se Ciciban joče, ki smo jo na koncu še likovno upodobili.  
 
Učenci so se srečali s pisateljico Vesno Radovanovič, ki jim je predstavila nekaj njenih del.  
 
Učenci so sodelovali in zbrano spremljali proslavo ob Dnevu državnosti.   

 

 

1.b razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. Mini Olimpijada 

čas: 23.9. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Učenci so sodelovali pri predstavitvi juda, tekmovali so v krosu in štafetnih igrah.  
 

 

2. Pohod 

čas: 24. 3. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): 
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Namesto zimskega športnega dneva smo se z učenci odpravili na daljši pohod po okoliških 
gričih.   

 

3. Atletski mnogoboj 

čas: 12. 5. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so se pomerili v različnih atletskih disciplinah.  Tekmovali so v skoku v daljino, teku 
na 600 m in 60m in metu vorteksa.  Najuspešnejši so dobili medalije.   

 

4. Štafetne tekalne igre 

čas: 14. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so se na začetku ogreli z gimnastičnimi vajami. Pomerilo so se s tekalnimi štafetnimi 
igrami med razredi.  Še preden pa so utrujeni zaključili so se pomerili v med razredni igri med 
dvema ognjema.   

 

5. Plavanje  

čas: 20. 6. 2022 kraj: Terme 3000 

Vsebina (opis): 
Na začetku smo preverili prilagojenost otrok na vodo.  Učenci so se potem razporedili glede 
na plavalno znanje in se prosto kopali glede na njihove plavalne sposobnosti v bazenu 
prilagojene višine.  

 

 

2. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. IZDELAVA OKRASKOV IN PEKA PIŠKOTOV 

čas: 20. 12. 2021 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Izdelovanje okraskov iz das mase za jelko, ter peka božičnih piškotov. 
 

 

2. TEHNIŠKA EKSKURZIJA 

čas: 2. 6. 2022 kraj: LJUTOMER 

Vsebina (opis): Obisk motoričnega parka v Križevcih pri Ljutomeru in kasaškega muzeja v 
Ljutomeru. 

 

3. GLINA 

čas: 10. 6. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Ogled filma o lončarstvu, izdelovanje skodelice in živali iz gline. 
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2. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. GOZD 

čas: 4. 10. 2021 kraj: OŠ BOGOJINA z okolico 

Vsebina (opis): Sprehod do bližnjega gozda. Nabiranje plodov in listov različnih dreves 
(listavci, iglavci). Reševanje delovnega lista. 
 

 

2. MLADI RAZISKOVALEC 

čas: 23. 6. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): S pomočjo poizkusov smo spoznali najbolj pogosto snov- vodo. Ugotavljali 
smo topnost v vodi in različna agregatna stanja. 
 

 

3. NARAVOSLOVNI DAN po urah 

čas: 20. 1. 2022, 11. 5. 2022 kraj: zdravstveni dom MS, OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Sistematski pregled pri zobozdravniku (ogled filma o higieni zob in osnovni 
pregled; 3 ure). Predavanje (center za krepitev zdravja) na temo drugačnost. 
 

 

 

2. razred – KULTURNI DNEVI 

1. Ogled gledališke predstave (Fran Milčinski Ježek: NANINE PESMI). 

čas: 29. 9. 2021 kraj: MARIBOR 

Vsebina (opis): Fran Milčinski Ježek je skozi Nanine pesmi ter plesom opisal globoko 
povezanost in prijateljstvo med dedkom in vnukinjo. 
 

 

2. Ogled risanega filma LUKA 

čas: 7. 10. 2021 kraj: MAXIMUS MURSKA SOBOTA 

Vsebina (opis): Ob tednu otroka smo si ogledali zabavno zgodbo o Luki, fantu ki išče svojo 
identiteto. Animirani film je poln zabavnih in napetih dogodivščin.  
 

 

3. JELKOVANJE 

čas: 24. 12. 2021 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Medsebojno obdarovanje v razredu. Deljenje božične pošte in radijska ura 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
 

 

4. KULTURNI DAN PO URAH 

čas: 17. 2. 2022, 9. 6. 2022, 24. 6. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis):  
1. Spoznavali smo življenje in dela Franceta Prešerna. Nato sm spoznali avtorsko pravljico in 
poustvarjali. (3 ure) 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

51 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

2. Obiskala nas je pisateljica Vesna Radovanovič, ki nam je na hudomušen in zanimiv način 
predstavila svoje zgodbice. (1 ura) 
3. Obeležili smo proslavo ob dnevu državnosti, podelila so se tudi priznanja učencem, ki so 
dosegli odlične uspehe na različnih področjih. (1 ura) 
 

 

 

2. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. MINIOLIMPIJADA 

čas: 23. 9. 2021 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Dan športa smo obeležili z miniolimpijado, na kateri so učenci spoznali 
različne štafetne igre, osnove juda in se pomerili v krosu. 
 

 

2. POHOD za ZLATI SONČEK 

čas: 24. 3. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA z okolico 

Vsebina (opis): V okolici OŠ BOGOJINA smo opravili daljši pohod za projekt ZLATI SONČEK in 
tako še podrobneje spoznali vas Bogojina z okolico. 
 

 

3. ATLETSKI MNOGOBOJ 

čas: 12. 5. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Učenci so tekmovali v atletskem mnogoboju, kjer so si v posameznih 
disciplinah nabirali točke (60m, 600m, skok v daljino, met vorteksa). 
 

 

 

4. ŠTAFETNE TEKALNE IGRE 

čas: 14. 6. 2022 kraj: OŠ BOGOJINA 

Vsebina (opis): Učenci so tekmovali v različnih štafetno tekalnih igrah. Med razredi so se 
pomerili v igri med dvema ognjema. 
 

 

 

5. PLAVANJE 

čas: 22. 6. 2022 kraj: TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE 

Vsebina (opis): Preverjanje plavalnih sposobnosti učencev. Različne igre prilagajanja na 
vodo. 
 

 

 

 

 

 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

52 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

3. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. IZDELAVA NOVOLETNIH OKRASKOV 

čas: 16. 12. 2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Izdelovanje novoletnih okraskov iz dasmase.  
 

 

2. TEHNIŠKA EKSKURZIJA 

čas: 2. 6. 2022 kraj: Ljutomer z okolico 

Vsebina (opis): 
Obisk motoričnega parka v Križevcih pri Ljutomeru in obisk Hipodroma v Ljutomeru.  
 

 

3. GLINA 

čas: 10. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Izdelovanje glinenih izdelkov (priročne posodice, živalske figurice).  
 

 

 

3. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. GOZD 

čas: 4. 10. 2021 kraj: Bogojina z okolico 

Vsebina (opis): 
Sprehod do gozda, nabiranje listov in plodov, reševanje delovnega lista.  
 

 

2. NARAVOSLOVNI DAN po urah 

čas: 24. 3. 2022, 11. 5. 2022 kraj: Zdravstveni dom MS, OŠ Bogojina 

Vsebina (opis):  
Sistematski pregled pri zobozdravniku (ogled filma o higieni zob in osnovni pregled; 3 ure). 
Predavanje (center za krepitev zdravja) na Zasvojenost s tehnologijo in nasilje med mladimi 
(2 uri). 

 

3. MLADI RAZISKOVALEC 

čas: 23. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Izvedba poskusov iz delovnega zvezka in zvezka aktivnosti (spoznavanje okolja).  
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3. razred – KULTURNI DNEVI 

1. OGLED GLEDALIŠKO PLESNE PREDSTAVE (Fran Milčinski Ježek: Nanine pesmi) 

čas: 29. 9. 2021 kraj: Maribor 

Vsebina (opis):  
Fran Milčinski Ježek je skozi Nanine pesmi ter plesom opisal globoko povezanost in 
prijateljstvo med dedkom in vnukinjo. 

 

 

2. KINO 

čas: 7. 10. 2021 kraj: TC Maximus (Murska Sobota) 

Vsebina (opis): 
Ogled risanega filma Luka. Animirani film je poln zabavnih in napetih dogodivščin. 
 

 

 

3. KULTURNI DAN po urah 

čas: 17. 2. 2022, 9. 6. 2022, 24. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
1. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo spoznali življenje in delo Franceta Prešerna. Nato 
smo spoznali avtorsko pravljico in poustvarjali. (3 ure) 
2. Obiskala nas je pisateljica Vesna Radovanovič, ki nam je na hudomušen in zanimiv način 
predstavila svoja avtorska dela. (1 ura) 
3. Ob dnevu državnosti so se podelila priznanja učencem, ki so dosegli odlične uspehe na 
različnih področjih. (1 ura) 

 

 

4. JELKOVANJE 

čas: 24. 12. 2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis):  
Medsebojno obdarovanje v razredu. Deljenje božične pošte in radijska ura ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 

 

 

3.razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   
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2. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

3. POHOD ZA ZLATI SONČEK 

čas: 31. 5. 2022 kraj: Bogojina z okolico 

Vsebina (opis): 
Pohod po Bogojini.  
 

 

4. ŠTAFETNE TEKALNE IGRE 

čas: 14. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Ogrevanje, štafetne tekalne igre, medrazredno tekmovanje (med dvema ognjema, 
nogomet).  

 

5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
22. 6. 2022 (2. in 3. razred) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   

 

 

4. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1.Ustvarjalne delavnice 

čas: 15.4.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Osredotočili smo se na bližajoči se praznik – Veliko noč, kjer smo s pomočjo različnih tehnik 
barvali pirhe. Najbolj znana in uspešna je bila tehnika barvanja s čebulnimi olupki. Učenci so 
bili nad delom navdušeni, nastali so čudoviti izdelki.  
 

 

2. Elektrika 

čas: 24.4.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so uporabljali materiale, ki so jih imeli v kompletu IZOTEH. Sami so zelo kmalu 
ugotovili, kako steče električni tok, kateri so prevodniki in kateri izolatorji. Predvsem zelo 
radi so eksperimentirali z žarnicami in baterijo, sestavljali električnih kroge. 
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3. Zaključna ekskurzija – Velenjski premogovnik 

čas: 2.6.2022 kraj: Velenje 

Vsebina (opis): 
Ogled rudnika je zanimivost, ki je učence popeljala skozi težko, nevarno delo rudarjev skozi 
čas.  
   

  

4. Izdelek iz lesa 

čas: 21.6.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Ogled rudnika je zanimivost, ki je učence popeljala skozi težko, nevarno delo rudarjev skozi 
čas.  
   

 

4. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Travnik in gozd 

čas: 19.5.2022 kraj: Okolica šole - Bogojina 

Vsebina (opis): 
V razredu smo si ogledali poučni film o rastlinah, opraševanju, razmnoževanju rastlin ter 
vrstah rastlin s semeni in brez semen.   
Odpravili se na bližnji travnik in v gozd. Spoznavali so travniške cvetlice, grmičevje, podrast, 
praproti, žužkocvetke in vetrocvetke. S pomočjo lupe so raziskovali živali na travniku, 
predvsem žuželke in pajkovce ter polže. 

 

2. Mladi naravoslovec 

čas: kraj: 

Vsebina (opis): 
S pomočjo poskusov smo spoznavali najbolj pogosto snov, vodo. Ugotavljali smo topnost v 
vodi,  plovnost, spoznavali agregatna stanja vode, ugotavljali, da je voda lahko onesnažena,  
Ugotavljajo, na kakšen način lahko očistimo vodo (usedanje, filtriranje). 

 

3. Snovi 

čas: kraj: 

Vsebina (opis): 
S pomočjo različnih poskusov so ugotavljali prožnost, prepustnost ter obdelavo snovi.  
 

 

 

4. razred – KULTURNI DNEVI 

1. Gledališko plesna predstava - Fran Milčinski Ježek: NANINE PESMI. 

čas: 29.9.2021 kraj: Maribor 

Vsebina (opis): 
Fran Milčinski je otroke popeljal v svet glasbe, plesa in odvila se je zgodba o povezanosti med 
dedkom in vnukinjo. 
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2. Jelkovanje 

čas: 24.12.2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Božični čas ima poseben čar. Učenci so rajali, odpirali pošto, se medsebojno obdarili. Obiskal 
jih je dedek Mraz, ki je popestril dogajanje. Udeležili smo se virtualne proslave ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 

 

3. KD – po urah: Prešernov dan; Ob zaključku BZ; Proslava ob dnevu državnosti  

čas: 17.2.2022; 9.6.2022; 24.6.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
1. Ob kulturni praznik je obeležil kratek kulturni program, spoznavali so življenje in dela 
Franceta Prešerna. Nato so spoznali avtorsko pravljico in poustvarjali.  
2. Obiskala nas je pisateljica Vesna Radovanovič, ki nam je na hudomušen in zanimiv način 
predstavila svoje zgodbice. 
3. Obeležili smo proslavo ob dnevu državnosti, podelila so se tudi priznanja učencem, ki so 
dosegli odlične uspehe na različnih področjih. 

 

 

3. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   

 

2. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

3. Daljši pohod po bližnji okolici šole 

čas: 31.5.2022 kraj: Okolica Bogojine 

Vsebina (opis): 
Učenci so se udeležili daljšega pohoda po okolici. Preizkušali so vzdržljivost in vztrajnost. 
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4. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
17.6. 2022 (4. in 5. razred) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   

 

 

5. Športne igre in pohod 

čas: 23.6.2022 kraj: Okolica šole 

Vsebina (opis): 
Učenci so se pomerili v različnih športnih igrah (odbojka na mivki, badminton, košarka). 
Udeležili so se tudi kratkega pohoda. 

 

 

5. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. IZDELEK IZ NARAVNIH MATERIALOV 

čas: 4. 4. 2022 kraj: CŠOD KOČEVJE 

Vsebina (opis): 
Učenci so iz naravnega materiala (lesa) naredili čudovite ptičje krmilnice. Seznanili so se tudi 
z različnimi orodji, ki so jih pri delu potrebovali ter njihovim pravilnim rokovanjem. 
 
 

 

2. IZDELAVA ZMAJEV (Veter) 

čas: 19.5.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so s pomočjo palčk in plastične folije izdelali prekrasne zmaje, katere so po želji 
okrasili in jih na koncu preizkušali na bližnjem šolskem travniku. Ob sami izvedbi so 
potrebovali ogromno ročnih spretnosti saj so večina uporabljali olfa nožek. 
 

 

3. Muzej premogovništva 

čas: 2. 6. 2022 kraj: Velenje 

Vsebina (opis): 
Ker pri predmetu družba spoznavamo značilnosti Sloveniji smo se odločili, da učence 
odpeljemo v rudnik. Največja dogodivščina jim je bila, ko smo se z dvigalom spustili kar nekaj 
metrov pod zemljo. Z navdušenjem so občudovali ter poslušali vse kar so jim pripravili. Všeč 
jim je bila rudarska malica ter prikaz potresa v rudniku. 
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4. Ustvarjalne delavnice 

čas: 13. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Z učenci smo na temo Ustvarjalne delavnice, ustvarjali različne izdelke, ki so nas čakali v 
škatlah izotecha. Ob sami izdelavi so učenci zelo uživali saj so za različne izdelke potrebovali 
orodja s katerimi so rokovali prvič, kot na primer z žago za stiropor. 
 

 

 

5. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. GOZDNA UČNA POT 

čas: 8.4.2022 kraj: CŠOD Jurček- Kočevje 

Vsebina (opis): 
V gozdu so iskali talne živali, z lupo so opazovali tudi njihovo premikanje. Iskali so tudi 
živalske iztrebke in jih primerjali po velikosti ter ugotavljali kateri živali pripadajo. Ob tem 
raziskovanju so zelo uživali. 
 

 

2. ORIENTACIJA 

čas: 5.4. 2022 kraj: CŠOD Jurček - Kočevje 

Vsebina (opis): 
S pomočjo načrta in označb so iskali kontrolne točke, določene predmete in pojave, 
orientirali so se po opisu, načrtu, skici in oznakah na poteh. Učenci so se zelo dobro znašli v 
zadanih nalogah. Ob gibanju so občutili zadovoljstvo in sproščenost. 
 

 

3. POSKUSI Z VODO 

čas: 21.6.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Z učenci smo izvedli naravoslovni dan, kjer smo se poigrali z vodo. V dvojicah so imeli nalogo, 
da na spleti, literaturi poiščejo poskus z vodo in ga predstavijo. Predstavljeni so bili zelo 
zanimivi poskusi.  

 

 

 

5. razred – KULTURNI DNEVI 

1. GLEDALIŠKO PLESNA PREDSTAVA – Nanine pesmi 

čas:29.9.2022 kraj: SNG Maribor 

Vsebina (opis): 
Učenci spoznajo SNG Maribor, gledališko dvorano. Pred samim ogledom predstave smo 
spoznali obnašanje v gledališču ter urejenost, ki je za ta kraj še kako pomembna.   
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2. Jelkovanje 

čas: 24.12.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Kot vsako leto smo tudi tokrat posvetili praznovanju najčarobnejšega časa v letu. Z učenci 
smo se medsebojno obdarili, obiskal nas je tudi Dedek Mraz, ki nas je razveselil z darili. 
Udeležili smo se tudi virtualne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

3. Slovenski kulturni praznik 

čas: 17.2.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Slovenski kulturni praznik smo obeležili v razredu, tako da so bili aktivno vsi učenci, ter 
se je vsak lahko izkazal z neko točko s katero je predstavil nek pomemben dogodek. Za 
kratek čas smo se prelevili v pisatelje in pisateljice ter zapisali vsak svojo krajšo zgodbo 
z izmišljenim naslovom. 

 

3. KD- po urah 

čas: 9.6. kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci smo ob zaključku Bralne značke gostili pisateljico in knjižničarko Vesno Radovanovič. 
Spoznali smo veliko njenih zgodb.  

 

5. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   

 

 

2. ŠPORTNE AKTIVNOSTI ( KANUIZEM in LOKOSTRELSTVO) 

čas: 6.4. 2022   kraj: CŠOD JURČEK ( Kočevje) 

- Vsebina (opis):  
Ob pomoči učiteljev in sošolcev so prenesli čolne do vode. Pred tem so se z učiteljem 
naučili držanje vesla in pravilne tehnike veslanja. Vadili so tudi vstopanje in izstopanje  
iz kanuja, med vožnjo so morali upoštevati navodila za skupinsko delo, usklajenost in 
kolegialnost. Ko so osvojili osnove kanuizma so se odpravili po eno in pol urni izlet po reki 
Rinži. Učenci so streljali z lokom, opazovali let puščice, ter tekmovali v streljanju v cilj, 
preštevali so si točke. 
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3. Pohod z orientacijskim tekom 

čas: 7.4.2022 kraj: CŠOD JURČEK ( Kočevje) 

Vsebina (opis): 
Učenci so se zadnji dan šole v naravi preizkušali s pohodom v katerega smo vključili še 
orientacijski tek. Učenci so preko navodil morali tečti do različnih točk, kjer so jih čakala 
različna vprašanja o gozdnih živalih, o samem mestu Kočevje in vse kar so ta teden v šoli v 
naravi spoznavali. 

 

 

4. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

 

5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
17.6. 2022 (4. in 5. razred) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   

 

 

6. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Varno na kolesu – Evropski teden mobilnosti 

čas: 22. 9. 2021 kraj: Murska Sobota 

Vsebina (opis): 
Učenci so sodelovali na aktivnostih, ki jih je organiziral SPV Murska Sobota v okviru tedna 
mobilnosti (kolesarjenje, priprava kolesa, aktivno sodelovanje na različnih delavnicah). 
 

 

2. Matematika za vsak dan 

čas: 5.10.2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so iskali področja v vsakdanjem življenju, kje vse uporabljamo matematične 
zakonitosti, Ugotovili so, da je teh veliko. V nadaljevanju so učenci na prostem spoznavali 
merske enote za dolžino, ploščino in prostornino. Tako so na praktičnih primerih preizkušali 
svoje znanje in predvidevanja. Rešili so tudi nekaj nalog iz vsakdanjega življenja in ob koncu 
so se na spletu seznanili z nekaterimi gradivi za učinkovitejše in zabavnejše učenje 
matematike. 
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3. Most iz špagetov 

čas: 21. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 

Učenci so izdelali most iz špagetov. 
 

 

 

6. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. SKRB ZA ZDRAVJE  

 kraj: Murska Sobota 

Vsebina (opis): 
Učenci opravijo zobozdravstveni pregled v ZD Murska Sobota in sistematski pregled pri 
izbranem šolskem zdravniku.  
 

 

2. NARAVOSLOVNI DAN: Pustolovščina ob Bukovniškem jezeru 

čas: 4.10.2021 kraj: Bukovniško jezero z okolico 

Vsebina (opis): 
V tednu otroka smo za učence pripravili koristno preživljanje dopoldneva v Pustolovskem parku Bukovniško 
jezero in ob samem Bukovniškem jezeru. 
Ob jezeru nas je pričakal Štefan Ivanič, naš upokojeni učitelj športa in navdušen ribič. Učenci so poleg nastanka 
in značilnosti Bukovniškega jezera spoznali, kako si izdelati preprosto ribiško palico. S takimi palicami so učenci 
v dvojicah med seboj tekmovali v »športnem ribolovu«. 
Ker se učenci radi gibljejo in tudi zato, ker želijo izkusiti nekaj novega, je bil Pustolovski park pravi naslov za 
nas. Program so si učenci lahko prilagodili glede na zmogljivosti, saj so v parku na voljo tako lažji kot težji 
elementi. 
V neokrnjeni naravi smo se naužili svežega zraka, se sprostili in zabavali. Do jezera in nazaj domov smo z učenci 
kolesarili; učenci so si s pomočjo učiteljev pripravili malico ob ognju. 

 

3. NARAVOSLOVNI DAN: Raziskovanje Postojnske jame 

čas: 21. 3. 2022 kraj: Postojna z okolico 

Vsebina (opis): 
Postojnska jama 
Postojnska jama je kraljica kraških jamskih sistemov, za obisk se ni treba posebej pripraviti; potrebovali smo le 
vetrovko in toplo obutev, saj je temperatura v jami skozi vse leto 10 °C. Velik del prečudovitih dvoran in 
kapnikov smo si ogledali kar med vožnjo z električnim vlakcem, skozi dvorane in rove, polne kapniškega 
bogastva, pa smo se sprehodili z vodičem. 
Vsebina obiska: 

✓ Z vlakom do Velike gore, 
✓ Peš čez Ruski most v Lepe jame, 
✓ Mimo Briljanta do akvarija s človeško ribico, 
✓ Koncertna dvorana, 
✓ Razstava o 112-letni zgodovini poštnega urada v Postojnski jami, 
✓ Z vlakom proti izhodu. 

Cilji obiska: 
✓ Kras in kraški pojavi, nastanek jam in njihov razvoj, 
✓ Nastanek jamskega okrasja, 
✓ Jamska flora in favna, 
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✓ Naravno okolje Proteusa, 
✓ Ekologija in podzemlje, 
✓ Zgodovina. 

 
Proteusova jama – Vivarij 
Proteusova jama – Vivarij se nahaja 100 metrov pred vhodom v Postojnsko jamo, ki slovi po pestrosti in 
številčnosti vrst jamskih živali kot najbogatejša jama na svetu. Tu so bili najdeni in popisani prvi predstavniki 
večine skupin jamskih živali, zato Postojnska jama velja za zibelko speleobiologije, veje biološke znanosti, ki 
preučuje svet v podzemlju. Obisk Proteusove jame – Vivarija je priporočljiv, saj se nas na ta način dotakne 
nenavadnost življenja, ki se je povsem prilagodilo posebnim razmeram globoko pod zemljo. Seveda so učenci 
izvedeli tudi vse o človeških ribicah. 
Vsebina obiska: 

✓ Ogled filma Življenje brez sonca in letnih časov, 
✓ Nastanek krasa, jam in razvoj življenja v podzemlju, 
✓ Predstavitev morfologije jame: zgodovina in oblike jame, 
✓ Ogled prereza jamskih sedimentov, 
✓ Obisk vivarija podzemeljskih živali. 

Cilji obiska: 
✓ Seznanitev s posebno vejo speleologije – speleobiologijo, 
✓ Ekološka občutljivost kraškega podzemlja, 
✓ Nastanek in razvoj kraških jam. 

 
Predjamski grad 
Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov visoko steno, in tam 
kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo romantično podobo dopolnjuje idilična rečica Lokva, ki globoko pod gradom 
ponikne v podzemlje. 
Vsebina obiska: 

✓ Voden ogled gradu in muzejske zbirke, 
✓ Obisk starega gradu z vhodom v Erazmov rov. 

Cilji obiska: 
✓ Legenda o vitezu Erazmu, 
✓ Grajska arhitektura, 
✓ Življenje na gradovih, 
✓ Srednjeveška zgodovina, 
✓ Arheologija. 

 

6. razred – KULTURNI DNEVI 

1. KD po urah 

čas: 24.12.2021 kraj: 

Vsebina (opis): 

Z radijsko uro smo obeležili praznik samostojnosti in enotnosti ter pričarali božične 
praznike.  
 

 

2.  GLEDALIŠKA PREDSTAVA: Elvis Škorc, genialni štor 

čas: 13. 4. 2022 kraj: Maribor 

Vsebina (opis): 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so si pod vodstvom mentorjev v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor ogledali gledališko predstavo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. 
Učenci si z ogledom predstave  profesionalnih umetnikov razvijajo literarno, glasbeno, 
gledališko kulturo in s tem  naklonjenost do teh aktivnosti, sodelovanja v njih  ter 
vrednotenja le teh. 
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3. PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE POMURJA 

čas: 6. 5. 2022 kraj: Velika Polana, Mala Polana, Ižakovci 

Vsebina (opis): 
Namen kulturnega dne je bil ozavestiti pomen kulturne dediščine Pomurja, da bi učenci 
razumeli,  da nam kulturna dediščina  pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo 
prihodnost, da v nas krepi zavedanje o skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih 
predstavlja le-ta.  
Učenci so si ogledali domačijo Miška Krajca, ogledali so si Park Dežela Štorkelj. V zadrugi 
Pomelaj so si sami izdelali izdelek iz bilja. Za konec smo se ustavili še v Ižakovcih na Otoku 
ljubezni, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na Muri, si pripravili malico (pajani kruh).  

 

6. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. PLAVANJE S KOLESARJENJEM (od 6. do 9. razreda) 

čas: 3. 9. 2021 kraj: Bogojina – Moravske Toplice 

Vsebina (opis): Športni dan je vključeval tako kolesarjenje kot plavanje. Z učenci smo se 
skupaj zapeljali od OŠ Bogojina do Moravskih Toplic, po kolesarski poti čez Tešanovce. V 
Termah 3000 smo izvedli najprej preverjanje plavanja, nato še tekmovanje v plavanju na 50 
m. Po prostem plavanju in spoznavanju drugih vodnih aktivnosti je ob koncu sledila še pot s 
kolesi proti domu.  

 

 

2. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   

 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN – ROGLA (od 6. do 9. razreda) 

čas: 18. 3. 2022 kraj: Rogla  

Vsebina (opis): Zimski športni dan smo tokrat zaradi pomanjkanja snega doživeli na Rogli. 
Čeprav je bil športni dan zaradi vožnje nekoliko daljši so učenci lahko doživeli aktivnosti na 
teku na smučeh, sankanju, smučanju in poti Med krošnjami. Hkrati so dobili občutek tudi kaj 
lahko ponudi zimski turizem.  

 

 

4. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 
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5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
13. 6. 2022 (6. do 9. razreda) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   

 

 

7. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Konstruiranje 

čas: 5. 10. 2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so s pomočjo zbirke Gigo skonstruirali super reduktor. 
 

 

2. Uporaba računalnika pri matematiki 

čas: 9.5.2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so uporabljali računalniški program Geogebra, s katerim so izvajali konstrukcijske 
naloge, ki so jih predhodno spoznali pri pouku. S pomočjo te dinamične geometrije so učenci 
raziskovali matematične zakonitosti. V drugem delu so učenci na konkretnih primerih 
spoznavali in utrjevali obsege in ploščine likov, ki so jih spoznali pri pouku. 

 

 

3. Most iz špagetov 

čas: 21. 6. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so izdelali most iz špagetov. 
 
 

 

4. Zaključna ekskurzija – Tehnopark z Celjsko kočo 

čas: 2. 6. 2022 kraj: Celje 

Vsebina (opis): Tehnični dan oziroma zaključno ekskurzijo v okolico Celja smo izvedli v 
začetku meseca junija. Najprej smo si ogledali Tehnopark, ki je eden izmed najmodernejših 
muzejev v Evropi na temo znanosti in tehnologije in inovativnosti. Sledila je vožnja do Celjske 
koče, kjer smo izvedli krajši pohod na Grmado, razgledno točko na Celjsko kotlino. Spustili 
smo se tudi z adrenalinskimi sanmi in preživeli adrenalinski park med krošnjami. Aktivni smo 
bili na vseh področjih tako na področju tehnike in fizike, na športnem in geografskem 
področju in tako medpredmetno povezovali izkušnje.  
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7. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. NARAVOSLOVNI DAN: Pustolovščina ob Bukovniškem jezeru 

čas: 4.10.2021 kraj: Bukovniško jezero z okolico 

Vsebina (opis): 
V tednu otroka smo za učence pripravili koristno preživljanje dopoldneva v Pustolovskem 
parku Bukovniško jezero in ob samem Bukovniškem jezeru. 
Ob jezeru nas je pričakal Štefan Ivanič, naš upokojeni učitelj športa in navdušen ribič. Učenci 
so poleg nastanka in značilnosti Bukovniškega jezera spoznali, kako si izdelati preprosto 
ribiško palico. S takimi palicami so učenci v dvojicah med seboj tekmovali v »športnem 
ribolovu«. 
Ker se učenci radi gibljejo in tudi zato, ker želijo izkusiti nekaj novega, je bil Pustolovski park 
pravi naslov za nas. Program so si učenci lahko prilagodili glede na zmogljivosti, saj so v parku 
na voljo tako lažji kot težji elementi. 
V neokrnjeni naravi smo se naužili svežega zraka, se sprostili in zabavali. Do jezera in nazaj 
domov smo z učenci kolesarili; učenci so si s pomočjo učiteljev pripravili malico ob ognju. 
 

 

2. SKRB ZA ZDRAVJE  

 kraj: Murska Sobota 

Vsebina (opis): 
Učenci opravijo zobozdravstveni pregled v ZD Murska Sobota in sistematski pregled pri 
izbranem šolskem zdravniku.  
 

 
 

3. NARAVOSLOVNI DAN: Raziskovanje Postojnske jame 

čas: 21. 3. 2022 kraj: Postojna z okolico 

Vsebina (opis): 
Postojnska jama 
Postojnska jama je kraljica kraških jamskih sistemov, za obisk se ni treba posebej pripraviti; 
potrebovali smo le vetrovko in toplo obutev, saj je temperatura v jami skozi vse leto 10 °C. 
Velik del prečudovitih dvoran in kapnikov smo si ogledali kar med vožnjo z električnim 
vlakcem, skozi dvorane in rove, polne kapniškega bogastva, pa smo se sprehodili z vodičem. 
Vsebina obiska: 

✓ Z vlakom do Velike gore, 
✓ Peš čez Ruski most v Lepe jame, 
✓ Mimo Briljanta do akvarija s človeško ribico, 
✓ Koncertna dvorana, 
✓ Razstava o 112-letni zgodovini poštnega urada v Postojnski jami, 
✓ Z vlakom proti izhodu. 

Cilji obiska: 
✓ Kras in kraški pojavi, nastanek jam in njihov razvoj, 
✓ Nastanek jamskega okrasja, 
✓ Jamska flora in favna, 
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✓ Naravno okolje Proteusa, 
✓ Ekologija in podzemlje, 
✓ Zgodovina. 

 
Proteusova jama – Vivarij 
Proteusova jama – Vivarij se nahaja 100 metrov pred vhodom v Postojnsko jamo, ki slovi po 
pestrosti in številčnosti vrst jamskih živali kot najbogatejša jama na svetu. Tu so bili najdeni 
in popisani prvi predstavniki večine skupin jamskih živali, zato Postojnska jama velja za 
zibelko speleobiologije, veje biološke znanosti, ki preučuje svet v podzemlju. Obisk 
Proteusove jame – Vivarija je priporočljiv, saj se nas na ta način dotakne nenavadnost 
življenja, ki se je povsem prilagodilo posebnim razmeram globoko pod zemljo. Seveda so 
učenci izvedeli tudi vse o človeških ribicah. 
Vsebina obiska: 

✓ Ogled filma Življenje brez sonca in letnih časov, 
✓ Nastanek krasa, jam in razvoj življenja v podzemlju, 
✓ Predstavitev morfologije jame: zgodovina in oblike jame, 
✓ Ogled prereza jamskih sedimentov, 
✓ Obisk vivarija podzemeljskih živali. 

Cilji obiska: 
✓ Seznanitev s posebno vejo speleologije – speleobiologijo, 
✓ Ekološka občutljivost kraškega podzemlja, 
✓ Nastanek in razvoj kraških jam. 

 
Predjamski grad 
Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov 
visoko steno, in tam kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo romantično podobo dopolnjuje 
idilična rečica Lokva, ki globoko pod gradom ponikne v podzemlje. 
Vsebina obiska: 

✓ Voden ogled gradu in muzejske zbirke, 
✓ Obisk starega gradu z vhodom v Erazmov rov. 

Cilji obiska: 
✓ Legenda o vitezu Erazmu, 
✓ Grajska arhitektura, 
✓ Življenje na gradovih, 
✓ Srednjeveška zgodovina, 
✓ Arheologija. 

 

 

7. razred – KULTURNI DNEVI 

1. KD po urah 

čas: 24.12. 2021 
17.2.2022 

kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Ob slovenskem kulturnem prazniku: 

- ogled filma o Prešernu, 
- likovna delavnica. 
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Kulturni dan (3 ure) smo namenili projektu RASTEM S KNJIGO. Prebirali in pogovarjali smo 
se o knjigi, ki so jo sedmošolci dobili v dar, in sicer Jaz sem Andrej Vinka Möderndorferja.  
Z radijsko uro smo obeležili praznik samostojnosti in enotnosti ter pričarali božične praznike.  

 

2. GLEDALIŠKA PREDSTAVA: Elvis Škorc, genialni štor 

čas: 13. 4. 2022 kraj: Maribor 

Vsebina (opis): 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so si pod vodstvom mentorjev v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor ogledali gledališko predstavo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. 
Učenci si z ogledom predstave  profesionalnih umetnikov razvijajo literarno, glasbeno, 
gledališko kulturo in s tem  naklonjenost do teh aktivnosti, sodelovanja v njih  ter 
vrednotenja le teh. 

 

3. PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE POMURJA 

čas: 6. 5. 2022 kraj: Velika Polana, Mala Polana, Ižakovci 

Vsebina (opis): 
Namen kulturnega dne je bil ozavestiti pomen kulturne dediščine Pomurja, da bi učenci 
razumeli,  da nam kulturna dediščina  pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo 
prihodnost, da v nas krepi zavedanje o skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih 
predstavlja le-ta.  
Učenci so si ogledali domačijo Miška Krajca, ogledali so si Park Dežela Štorkelj. V zadrugi 
Pomelaj so si sami izdelali izdelek iz bilja. Za konec smo se ustavili še v Ižakovcih na Otoku 
ljubezni, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na Muri, si pripravili malico (pajani kruh).  

 

 

7. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. PLAVANJE S KOLESARJENJEM (od 6. do 9. razreda) 

čas: 3. 9. 2021 kraj: Bogojina – Moravske Toplice 

Vsebina (opis): Športni dan je vključeval tako kolesarjenje kot plavanje. Z učenci smo se 
skupaj zapeljali od OŠ Bogojina do Moravskih Toplic, po kolesarski poti čez Tešanovce. V 
Termah 3000 smo izvedli najprej preverjanje plavanja, nato še tekmovanje v plavanju na 50 
m. Po prostem plavanju in spoznavanju drugih vodnih aktivnosti je ob koncu sledila še pot s 
kolesi proti domu.  

 

 

2. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   

 

 

 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

68 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN – ROGLA (od 6. do 9. razreda) 

čas: 18. 3. 2022 kraj: Rogla  

Vsebina (opis): Zimski športni dan smo tokrat zaradi pomanjkanja snega doživeli na Rogli. 
Čeprav je bil športni dan zaradi vožnje nekoliko daljši so učenci lahko doživeli aktivnosti na 
teku na smučeh, sankanju, smučanju in poti Med krošnjami. Hkrati so dobili občutek tudi kaj 
lahko ponudi zimski turizem.  

 

4. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
13. 6. 2022 (6. do 9. razreda) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   

 

 

8. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Matematika za vsak dan 

čas: 4.10.2021 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Skupaj smo iskali področja v vsakdanjem življenju, ki zahtevajo matematične zakonitosti. 
Našteli in opredelili so veliko poklicev in področij, ki temeljijo na matematičnem znanju. 
Podrobneje smo spoznali nekaj novih funkcij na žepnih računalih, ki bi jih naj znali uporabljati 
oziroma jih še bodo. V skupinah so s pomočjo žepnega računala rešili problemsko nalogo. 
Nato so na konkretnem primeru dokazali Pitagorov izrek in vsoto notranjih kotov trikotnika. 
Ob koncu so izdelali modele za pravilne večkotnike, ki so jih uporabljali med šolskim letom.  

 

2. Rakete 

čas: 9. 5. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so izdelali in izstreljevali vodne rakete. 
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3. »Moja poklicna prihodnost 

čas: 23. 5. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Poklicni izziv: koncept dela in kaj potrebujemo za opravljanje dela; 
Moji talenti in interesi: interaktivno prepoznavanje osebnostnih lastnosti, talentov 
potencialov in kompetenc 
Kompetence in poklici: kaj so kompetence, kje lahko vnovčim svoje talente in potenciale – 
prepoznavanje pomena kompetenc za opravljanje določenega poklica 
Raziskovanje zanimivih in primernih poklicev: Kam in Kako-aplikacija 
Moja pot do cilja 
Vsebinski poudarek delavnic je bil: 

➢ na ugotavljanju osebnostnih lastnosti, talentov, potencialov in kompetenc v znanjih, 
spretnostih in sposobnostih za opravljanje določenih poklicev 

➢ na raziskovanju poklicev, šol in izobraževalnih programov 
➢ na načrtovanju osebnih, učnih in poklicnih ciljev 

 

 

4. Tehniška ekskurzija 

čas: 2. 6. 2022 kraj: Ljubljana 

Vsebina (opis): 
Učenci so eksperimentirali v Hiši eksperimentov ter sodelovali pri uri pouka, kot se je izvajal 
nekoč. Ogledali in spoznavali so ljubljanske znamenitosti z očmi tehnika. 

 

 

8. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Skrb za zdravje 

čas: 2. 12. 2021; 22. 2. 2022; 30. 3. 2022 kraj: Murska Sobota 

Vsebina (opis): 
Zobozdravstveni pregled. 
Predavanje iz programa vzgoja za zdravje v OŠ 
Sistematski zdravniški pregled. 

 

2. NARAVOSLOVNI DAN: Pustolovščina ob Bukovniškem jezeru 

čas: 5.10.2021 kraj: Bukovniško jezero z okolico 

Vsebina (opis): 
V tednu otroka smo za učence pripravili koristno preživljanje dopoldneva v Pustolovskem 
parku Bukovniško jezero in ob samem Bukovniškem jezeru. 
Ob jezeru nas je pričakal Štefan Ivanič, naš upokojeni učitelj športa in navdušen ribič. Učenci 
so poleg nastanka in značilnosti Bukovniškega jezera spoznali, kako si izdelati preprosto 
ribiško palico. S takimi palicami so učenci v dvojicah med seboj tekmovali v »športnem 
ribolovu«. 
Ker se učenci radi gibljejo in tudi zato, ker želijo izkusiti nekaj novega, je bil Pustolovski park 
pravi naslov za nas. Program so si učenci lahko prilagodili glede na zmogljivosti, saj so v parku 
na voljo tako lažji kot težji elementi. 
V neokrnjeni naravi smo se naužili svežega zraka, se sprostili in zabavali. Do jezera in nazaj 
domov smo z učenci kolesarili; učenci so si s pomočjo učiteljev pripravili malico ob ognju. 
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3. NARAVOSLOVNI DAN: Raziskovanje Postojnske jame 

čas: 21. 3. 2022 kraj: Postojna z okolico 

Vsebina (opis): 
Postojnska jama 
Postojnska jama je kraljica kraških jamskih sistemov, za obisk se ni treba posebej pripraviti; 
potrebovali smo le vetrovko in toplo obutev, saj je temperatura v jami skozi vse leto 10 °C. 
Velik del prečudovitih dvoran in kapnikov smo si ogledali kar med vožnjo z električnim 
vlakcem, skozi dvorane in rove, polne kapniškega bogastva, pa smo se sprehodili z vodičem. 
Vsebina obiska: 

✓ Z vlakom do Velike gore, 
✓ Peš čez Ruski most v Lepe jame, 
✓ Mimo Briljanta do akvarija s človeško ribico, 
✓ Koncertna dvorana, 
✓ Razstava o 112-letni zgodovini poštnega urada v Postojnski jami, 
✓ Z vlakom proti izhodu. 

Cilji obiska: 
✓ Kras in kraški pojavi, nastanek jam in njihov razvoj, 
✓ Nastanek jamskega okrasja, 
✓ Jamska flora in favna, 
✓ Naravno okolje Proteusa, 
✓ Ekologija in podzemlje, 
✓ Zgodovina. 

 
Proteusova jama – Vivarij 
Proteusova jama – Vivarij se nahaja 100 metrov pred vhodom v Postojnsko jamo, ki slovi po 
pestrosti in številčnosti vrst jamskih živali kot najbogatejša jama na svetu. Tu so bili najdeni 
in popisani prvi predstavniki večine skupin jamskih živali, zato Postojnska jama velja za 
zibelko speleobiologije, veje biološke znanosti, ki preučuje svet v podzemlju. Obisk 
Proteusove jame – Vivarija je priporočljiv, saj se nas na ta način dotakne nenavadnost 
življenja, ki se je povsem prilagodilo posebnim razmeram globoko pod zemljo. Seveda so 
učenci izvedeli tudi vse o človeških ribicah. 
Vsebina obiska: 

✓ Ogled filma Življenje brez sonca in letnih časov, 
✓ Nastanek krasa, jam in razvoj življenja v podzemlju, 
✓ Predstavitev morfologije jame: zgodovina in oblike jame, 
✓ Ogled prereza jamskih sedimentov, 
✓ Obisk vivarija podzemeljskih živali. 

Cilji obiska: 
✓ Seznanitev s posebno vejo speleologije – speleobiologijo, 
✓ Ekološka občutljivost kraškega podzemlja, 
✓ Nastanek in razvoj kraških jam. 

 
Predjamski grad 
Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov 
visoko steno, in tam kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo romantično podobo dopolnjuje 
idilična rečica Lokva, ki globoko pod gradom ponikne v podzemlje. 
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Vsebina obiska: 
✓ Voden ogled gradu in muzejske zbirke, 
✓ Obisk starega gradu z vhodom v Erazmov rov. 

Cilji obiska: 
✓ Legenda o vitezu Erazmu, 
✓ Grajska arhitektura, 
✓ Življenje na gradovih, 
✓ Srednjeveška zgodovina, 
✓ Arheologija. 

 

 

8. razred – KULTURNI DNEVI 

1. KD po urah 

čas: 24.12. 2022 
17.2.2022 

kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Ob slovenskem kulturnem prazniku: 

- ogled filma o Prešernu, 
- likovna delavnica. 

Kulturni dan (3 ure) smo namenili projektu RASTEM S KNJIGO. Prebirali in pogovarjali smo 
se o knjigi, ki so jo sedmošolci dobili v dar, in sicer Jaz sem Andrej Vinka Möderndorferja.  
Z radijsko uro smo obeležili praznik samostojnosti in enotnosti ter pričarali božične praznike.  

 

 

2. PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE POMURJA 

čas: 6. 5. 2022 kraj: Velika Polana, Mala Polana, Ižakovci 

Vsebina (opis): 
Namen kulturnega dne je bil ozavestiti pomen kulturne dediščine Pomurja, da bi učenci 
razumeli,  da nam kulturna dediščina  pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo 
prihodnost, da v nas krepi zavedanje o skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih 
predstavlja le-ta.  
Učenci so si ogledali domačijo Miška Krajca, ogledali so si Park Dežela Štorkelj. V zadrugi 
Pomelaj so si sami izdelali izdelek iz bilja. Za konec smo se ustavili še v Ižakovcih na Otoku 
ljubezni, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na Muri, si pripravili malico (pajani kruh).  

 

 

3. GLEDALIŠKA PREDSTAVA: Elvis Škorc, genialni štor 

čas: 13. 4. 2022 kraj: Maribor 

Vsebina (opis): 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so si pod vodstvom mentorjev v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor ogledali gledališko predstavo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. 
Učenci si z ogledom predstave  profesionalnih umetnikov razvijajo literarno, glasbeno, 
gledališko kulturo in s tem  naklonjenost do teh aktivnosti, sodelovanja v njih  ter 
vrednotenja le teh. 
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8. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. PLAVANJE S KOLESARJENJEM (od 6. do 9. razreda) 

čas: 3. 9. 2021 kraj: Bogojina – Moravske Toplice 

Vsebina (opis): Športni dan je vključeval tako kolesarjenje kot plavanje. Z učenci smo se 
skupaj zapeljali od OŠ Bogojina do Moravskih Toplic, po kolesarski poti čez Tešanovce. V 
Termah 3000 smo izvedli najprej preverjanje plavanja, nato še tekmovanje v plavanju na 50 
m. Po prostem plavanju in spoznavanju drugih vodnih aktivnosti je ob koncu sledila še pot s 
kolesi proti domu.  

 

2. MINIOLIMPIADA (od 1. do 8. razreda) 

čas: 23. 9. 2021 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Vsakoletno Miniolimpiado občine Moravske Toplice, smo tokrat vse šole 
zaradi omejitev koronavirusa izvedle vsaka zase. Razredi od 1. do 8. so se tako pomerili v 
različnih športnih disciplinah od štafetnih iger, tekov ter juda za najmlajše, do hokeja na travi, 
iger z žogo in kolesarskega kronometra za najstarejše učence. Učenci so hkrati sodelovali 
tudi na Evropskem športnem dnevu in tako dobili nekaj praktičnih nagrad za sodelovanje.   

 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN – ROGLA (od 6. do 9. razreda) 

čas: 18. 3. 2022 kraj: Rogla  

Vsebina (opis): Zimski športni dan smo tokrat zaradi pomanjkanja snega doživeli na Rogli. 
Čeprav je bil športni dan zaradi vožnje nekoliko daljši so učenci lahko doživeli aktivnosti na 
teku na smučeh, sankanju, smučanju in poti Med krošnjami. Hkrati so dobili občutek tudi kaj 
lahko ponudi zimski turizem.  

 

4. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
13. 6. 2022 (6. do 9. razreda) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   
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9. razred – TEHNIŠKI DNEVI 

1. Rakete 

čas: 4. 10. 2022 kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Učenci so izdelali in izstreljevali vodne rakete. 
 

 

2. Šola v naravi - projektni teden 

čas: 20. 9. 2021 – 24. 9. 2021 kraj: Kranjska Gora 

Vsebina (opis): 
Učenci so bili 5 dni v šoli v naravi, kjer so se v okviru projektnega tedna prepletale tehniške 
vsebine. 
 

 

3. Šola v naravi - projektni teden 

čas: 20. 9. 2021 – 24. 9. 2021 kraj: Kranjska Gora 

Vsebina (opis): 
Učenci so bili 5 dni v šoli v naravi, kjer so se v okviru projektnega tedna prepletale tehniške 
vsebine. 
 

 

4. Tehniška ekskurzija – Pustolovščina v Ljubljani in na slovenski obali 

čas: 2. junij 2022 kraj: Ljubljana in slovenska obala - Simonov 
zaliv 

Vsebina (opis): 
Pustolovščina v Ljubljani in na slovenski obali 
Na programu je bila soba pobega in paintaball v Ljubljani, vožnja s supi, kajaki in pedalini v 
Simonovem zalivu, odbojka na mivki. 

 

 

9. razred – NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. NARAVOSLOVNI DAN: Pustolovščina ob Bukovniškem jezeru 

čas: 5.10.2021 kraj: Bukovniško jezero z okolico 

Vsebina (opis): 
V tednu otroka smo za učence pripravili koristno preživljanje dopoldneva v Pustolovskem 
parku Bukovniško jezero in ob samem Bukovniškem jezeru. 
Ob jezeru nas je pričakal Štefan Ivanič, naš upokojeni učitelj športa in navdušen ribič. Učenci 
so poleg nastanka in značilnosti Bukovniškega jezera spoznali, kako si izdelati preprosto 
ribiško palico. S takimi palicami so učenci v dvojicah med seboj tekmovali v »športnem 
ribolovu«. 
Ker se učenci radi gibljejo in tudi zato, ker želijo izkusiti nekaj novega, je bil Pustolovski park 
pravi naslov za nas. Program so si učenci lahko prilagodili glede na zmogljivosti, saj so v parku 
na voljo tako lažji kot težji elementi. 
V neokrnjeni naravi smo se naužili svežega zraka, se sprostili in zabavali. Do jezera in nazaj 
domov smo z učenci kolesarili; učenci so si s pomočjo učiteljev pripravili malico ob ognju. 
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2. Skrb za zdravje 

čas: 9. december 2021 kraj: Murska Sobota  

Vsebina (opis): 
Skrb za zdravje: Zobozdravstveni pregled 
Učenci so bili deležni predavanja o pravilni negi zob in ravnanju ob poškodbah zob. Vsi so 
opravili tudi zobozdravstveni pregled. 

 

3. NARAVOSLOVNI DAN: Raziskovanje Postojnske jame 

čas: 21. 3. 2022 kraj: Postojna z okolico 

Vsebina (opis): 
Postojnska jama 
Postojnska jama je kraljica kraških jamskih sistemov, za obisk se ni treba posebej pripraviti; 
potrebovali smo le vetrovko in toplo obutev, saj je temperatura v jami skozi vse leto 10 °C. 
Velik del prečudovitih dvoran in kapnikov smo si ogledali kar med vožnjo z električnim 
vlakcem, skozi dvorane in rove, polne kapniškega bogastva, pa smo se sprehodili z vodičem. 
Vsebina obiska: 

✓ Z vlakom do Velike gore, 
✓ Peš čez Ruski most v Lepe jame, 
✓ Mimo Briljanta do akvarija s človeško ribico, 
✓ Koncertna dvorana, 
✓ Razstava o 112-letni zgodovini poštnega urada v Postojnski jami, 
✓ Z vlakom proti izhodu. 

Cilji obiska: 
✓ Kras in kraški pojavi, nastanek jam in njihov razvoj, 
✓ Nastanek jamskega okrasja, 
✓ Jamska flora in favna, 
✓ Naravno okolje Proteusa, 
✓ Ekologija in podzemlje, 
✓ Zgodovina. 

 
Proteusova jama – Vivarij 
Proteusova jama – Vivarij se nahaja 100 metrov pred vhodom v Postojnsko jamo, ki slovi po 
pestrosti in številčnosti vrst jamskih živali kot najbogatejša jama na svetu. Tu so bili najdeni 
in popisani prvi predstavniki večine skupin jamskih živali, zato Postojnska jama velja za 
zibelko speleobiologije, veje biološke znanosti, ki preučuje svet v podzemlju. Obisk 
Proteusove jame – Vivarija je priporočljiv, saj se nas na ta način dotakne nenavadnost 
življenja, ki se je povsem prilagodilo posebnim razmeram globoko pod zemljo. Seveda so 
učenci izvedeli tudi vse o človeških ribicah. 
Vsebina obiska: 

✓ Ogled filma Življenje brez sonca in letnih časov, 
✓ Nastanek krasa, jam in razvoj življenja v podzemlju, 
✓ Predstavitev morfologije jame: zgodovina in oblike jame, 
✓ Ogled prereza jamskih sedimentov, 
✓ Obisk vivarija podzemeljskih živali. 
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Cilji obiska: 
✓ Seznanitev s posebno vejo speleologije – speleobiologijo, 
✓ Ekološka občutljivost kraškega podzemlja, 
✓ Nastanek in razvoj kraških jam. 

 
Predjamski grad 
Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in neosvojljiv grad je vpet v navpično, 123 metrov 
visoko steno, in tam kraljuje že dobrih 700 let. Njegovo romantično podobo dopolnjuje 
idilična rečica Lokva, ki globoko pod gradom ponikne v podzemlje. 
Vsebina obiska: 

✓ Voden ogled gradu in muzejske zbirke, 
✓ Obisk starega gradu z vhodom v Erazmov rov. 

Cilji obiska: 
✓ Legenda o vitezu Erazmu, 
✓ Grajska arhitektura, 
✓ Življenje na gradovih, 
✓ Srednjeveška zgodovina, 
✓ Arheologija. 

 

9. razred – KULTURNI DNEVI 

1. Kulturni dan po dnevih 

čas: 24. december 2021 
17. februar 2022 

kraj: OŠ Bogojina 

Vsebina (opis): 
Ob slovenskem kulturnem prazniku: 

- kratka proslava, ki so jo pripravili devetošolci, 
- ogled filma o Prešernu, 
- likovna delavnica. 

Z radijsko uro smo obeležili praznik samostojnosti in enotnosti ter pričarali božične praznike.  

 

2. GLEDALIŠKA PREDSTAVA: Elvis Škorc, genialni štor 

čas: 13. 4. 2022 kraj: Maribor 

Vsebina (opis): 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so si pod vodstvom mentorjev v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor ogledali gledališko predstavo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. 
Učenci si z ogledom predstave  profesionalnih umetnikov razvijajo literarno, glasbeno, 
gledališko kulturo in s tem  naklonjenost do teh aktivnosti, sodelovanja v njih  ter 
vrednotenja le teh. 

 

3. PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE POMURJA 

čas: 6. 5. 2022 kraj: Velika Polana, Mala Polana, Ižakovci 

Vsebina (opis): 
Namen kulturnega dne je bil ozavestiti pomen kulturne dediščine Pomurja, da bi učenci 
razumeli,  da nam kulturna dediščina  pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo 
prihodnost, da v nas krepi zavedanje o skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih 
predstavlja le-ta.  
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Učenci so si ogledali domačijo Miška Krajca, ogledali so si Park Dežela Štorkelj. V zadrugi 
Pomelaj so si sami izdelali izdelek iz bilja. Za konec smo se ustavili še v Ižakovcih na Otoku 
ljubezni, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na Muri, si pripravili malico (pajani kruh).  

 

 

9. razred – ŠPORTNI DNEVI 

1. PLAVANJE S KOLESARJENJEM (od 6. do 9. razreda) 

čas: 3. 9. 2021 kraj: Bogojina – Moravske Toplice 

Vsebina (opis): Športni dan je vključeval tako kolesarjenje kot plavanje. Z učenci smo se 
skupaj zapeljali od OŠ Bogojina do Moravskih Toplic, po kolesarski poti čez Tešanovce. V 
Termah 3000 smo izvedli najprej preverjanje plavanja, nato še tekmovanje v plavanju na 50 
m. Po prostem plavanju in spoznavanju drugih vodnih aktivnosti je ob koncu sledila še pot s 
kolesi proti domu.  

 

2. Pohod v CŠOD 

čas: 23. septembra 2021 kraj: CŠOD Kranjska Gora  

Vsebina (opis): 
Dan slovenskega športa: 

- pohod 

 

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN – ROGLA (od 6. do 9. razreda) 

čas: 18. 3. 2022 kraj: Rogla  

Vsebina (opis): Zimski športni dan smo tokrat zaradi pomanjkanja snega doživeli na Rogli. 
Čeprav je bil športni dan zaradi vožnje nekoliko daljši so učenci lahko doživeli aktivnosti na 
teku na smučeh, sankanju, smučanju in poti Med krošnjami. Hkrati so dobili občutek tudi kaj 
lahko ponudi zimski turizem.  

 

4. ATLETSKI MNOGOBOJ  

čas: 12. 5. 2022 kraj: Bogojina 

Vsebina (opis): Atletski mnogoboj organiziramo ob ugodnem vremenu v začetku maja. 
Učenci od 1. do 9. razreda se pomerijo v različnih atletskih disciplinah (tek 60m, tek na 600m, 
skok v višino, skok v daljino, ter metu težke žoge). Najboljši trije učenci iz vsakega razreda so 
za svoj rezultat bili tudi nagrajeni z medaljami, nekateri pa so bili vključeni tudi v šolsko 
atletsko ekipo. 

 

5. PLAVANJE (od 1. do 9. razreda) 

čas:  
13. 6. 2022 (6. do 9. razreda) 

kraj: Moravske Toplice – Terme 3000, Terme 
Vivat 

Vsebina (opis): Športni dan plavanje v mesecu juniju izvedemo od 1. do 9. razreda na 
različnih lokacijah v Termah 3000 ali Vivatu. Učenci od 1. do 5. razreda se v terme odpeljejo 
z avtobusom medtem, ko učenci od 6. do 9. razreda zato uporabijo kolo. Učenci so najprej 
izvedli preverjanje plavanja, nato se razdelijo v skupine, kjer ponovijo osnove tehnik plavanja 
in utrdijo svoja znanja. Po tem so sledile druge vodne aktivnosti in prosto kopanje.   
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EVALVACIJA: 

»Šolska prehrana na OŠ BOGOJINA v šolskem letu 2021/22« 

 

Anketi smo izvedli za starše in učence, ker smo želeli prejeti povratno informacijo o prehrani na naši 

šoli, tudi v senci nekaterih komentarjev in mnenj med predstavniki staršev v Svetu staršev.  

 

V nadaljevanju je le povzetek rezultatov, brez interpretacije. Ohranjeni so tudi odgovori staršev, brez 

olepšav in lektoriranja. Anketi bosta osnova za delo skupine za prehrano, ki je bila ustanovljena z novim 

šolskim letom. 

 

 

ANALIZA ankete za starše 

 

1. Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 86) 

   

2. Ali ste seznanjeni s šolskim jedilnikom? (n = 85) 

   

3. Menite, da prehrana na šoli ustreza načelom zdrave prehrane? (n = 83) 
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4. Menite, da je šolska prehrana dovolj raznolika? (n = 83) 

   

5. Menite, da je vašemu otroku na razpolago dovolj sadja in zelenjave? (n = 83) 

   

6. Kaj bi pohvalili v zvezi s šolsko prehrano? 

- dobra raznolika popoldanska malica 

- da otrok lahko poje koliko hoče... 

- nimam 

- vsak dan je topel obrok 

- 3 obroki 

- da kuhajo domace. 

- poudarek na lokalno pridelani in raznoliki hrani. 

- moj sin pravi da so to čufti 

- nič skoraj vse kupite pripravljeno in servirate. jedilniki so v redu. porcije so v redu. ampak ne kuhate na 
šoli. 

- dobra kosila. 

- otrok je zadovoljen, to pa je najpomembnejše. 

- pogostost sadja, pogostost solate kot priloge. 

- hčerka vedno doma pove, da je hrana okusna, zelo je zadovoljna, da je na razpolago toliko sadja in, da 
je hrane vedno dovolj. 

- ne morem pohvaliti 

- kosila se mi zdijo raznolika in pripravljena na način, da so otrokom všeč in jih zaužijejo. 

- porcije so zadostno velike 

- nič. 

- pohvalim vse tiste obroke, ki so narejeni brez konzervirane hrane iz pločevink in dodatkov iz vrečk. upam, 
da je pire krompir dejansko za otroke narejen iz krompirja in ne iz vrečke, ko piše na jedilniku pire krompir! 
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- nič.. nobenega okusa čista katastrofa...same pritožbe slišim, pa ne samo od otrok.. 

- žal glede na odzive ne morem pohvaliti ničesar. 

- nič 

-prehrana prilagojena otrokom, takšna ki jo imajo radi. 

- moj otrok se je naučil jesti več različnih stvari, ki jih doma ni jedel. 

- otrok nikoli ni kritiziral solske hrane vedno pohvali kuharje 

- predvsem jedi na \ "žlico\ " za malico,katerih otroci niso vajeni.sem mnenja,da je zelo dobrodošlo,da 
otrok nekaj toplega poje že dopoldan. 

- moj otrok večkrat pohvali namaze..sploh jajčni namaz in pravi, da bi ga jedel vsak teden 

- ne vem 

- da so na jedilniku ponavljajo jedi ki so otrokom všeč. lučke, hot dog, lazanja,.. 

- raznolikost 

- skoraj nič, malo je pripravljene hrane, za katero bi rekla da je okusna in v redu pripravljena. 

- nic...za šolsko prehrano nimam pohval 

- da imajo otroci hrane dovolj na razpolago 

- da imajo zamalico vsak dan sadje in zelenjavo 

- da je sveža. bar upam da je tako  

 

7. Kaj vas moti v zvezi s šolsko prehrano? 

- obroki, ki so pripravljeni iz vrečk in pločevink, če so. tega na žalost ne vem in po besedah otroka ne 

morem preceniti. je pa vedno več šol in vrtcev, ki se poslužuje te prakse. na veliko žalost nas nekaterih 

staršev, ki se trudimo z doma pridelano in pripravljeno hrano. 

- premalo preslabo pice da ne omenim pop malico 

- premalo brezmesnih jedi in da je vsak obrok z mlečnimi izdelki. 

- nic 

- pogrešam več polnozrnatih pekovskih izdelkov namesto belega kruha, več zelenjave, sadja,.. 

- preveč juh za malico 

- da se malica dostikrat ponavlja npr. pašteta 

- vse 

- malo bolj polni krožniki 

- pogoste pice, tunine ploščice, veliko kruha za malico manj kuhane hrane. 

- način priprave, preveč stvari je instant -kupljenih (pire, krompir, cmoki, njoki…..) potreben bi bil nakup 

lokalnih sestavin, kljub ceni je možno najti kompromis!!! če je nekdo zaposlen na delovnem mestu kuhar, 

se od njega pričakuje, da pripravi kvaliteten, zdrav in dober obrok!!! kupljeni cmoki in kompot iz 

pločevinke ali instant pire oz. že vnaprej kupljen kuhan krompir ali ... 

- da se še vedno otrokom ponuja hrana, katere nimajo radi (tunina ploščica) in se le ta zavrže..otroci pa 

lačni.. 

- me ne moti nic 

- bilo bi potrebno več mesa tedensko pri kosilih 

- da se kuha kakšna jed, ki jo večina ne jé, škoda hrane. orehov kruh. 
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- preveč pred pripravljenega in ocvrtega. da imajo učitelji na mizi več vrst hrane, namaze, salame, 

možnost izbire in predvsem drugačno hrano kot učenci. da kuhar pogojuje hrano, npr. ne dobiš več, ker 

nisi vzel tega... odnos kuharja hladna, postanejena hrana 

- nedobiva ustrezne malice ko su ven šole 

- hrano bi morali skuhati v šoli, ne pa kupiti in servirate. zakaj potem imate kuhinjo z kuharjem ki ne 

kuha. če pa se skuha - hrana je pa neokusna. na voljo imate desetine kuharjev, ki bi hrano skuhali v šoli 

brez težav. problem je po moje kuhar 

- slab kuhar 

- noče jesti popoldanske malice, vedno jo prinese domov. le-ta mu ne odgovarja, mu ni dobra (sendvič, 

sirova štručka ...). 

- otrok mi sigurno 3x tedensko pove,da hrana ni bila vredu,pa ni izbirčen otrok.od premajhnih 

porcij,surove testenine,preslane jedi... 

- premalo okusa. hrana, ki je otrok ne mara. 

-pizza za malico - več mlečnih jedi bi si želeli...močnik,kosmiči,gres,mlečni riž... - konstantno nekuhane 

testenine - presoljene juhe 

- predvsem neprimeren odnos kuharja, neprimerni komentarji, žuželke v hrani, gnilo sadje, predpakirana 

hrana ... 

- da se večkrat pojavljajo enake vrste malice, ki jih tričetrt otrok ne je!( tuna) premalo kruha na dosego 

otroku! 

- premalo sadja in zelenjave pri malicah in popoldanskih malica, preveč kupljenih pekovskih izdelkov, 

preveč kupljenih namazov in premalo sveže pripravljenih namazov, kot jih je bil otrok vajen iz vrtca... 

. 

- nezdrave jedi na jedilniku: pašteta, pica, tunina ploščica, hrenovke. jedilnik vsekakor ni raznolik. manjka 

pripravljenih jedi \ "iz kuhinje\ ",  

- preveč stvari je vnaprej pripravljenih in samo pogretih. otok nima alternative, če bi recimo jedel samo 

sendvič s sirom, sendvič brez zelenjave, ali pa samo testnine brez omake,. 

- da je otroci velikokrat nocejo jeste 

- da obroki niso pripravljeni v šoli, oz. da se kupujejo že pripravljeni izdelki. ( olupljen krompir, narezan 

kruh,..... 

- nekateri namazi pri malici, ki jih otroci v večini ne jedo. 

- pomfri mehak, 3 barvni makaroni, raznorazni namazi, premajhne porcije včasih ko so palačinke ali 

cmoki, trdo kuhan riž, za zajtrk več hranovk, marmelade, masla, ... 

- kuhar 

- premalo je vključene rastlinske prehrane. 

- včasih zmanjka sadja. potem bolje da delite na pol ko da učenci vidijo da nekatere dobijo, oni pa ne. 

- premalo okusna po besedah otrok, preveč \ "konzervirane\ " že naprej pripravljene (tako rekoč 

instantne hrane),.. 

- enovrsno, ocvrto, kupljeni izdelki 

- ni raznolika prehrana, dosti kupljenih izdelkov…jedilnik se ponavlja, na jedilniku ni nikoli nic novega kar 

bi bilo pripravljeno v šoli,ampak samo gotovi izdelki in predpripravljeni izdelki. 

- V prehrano je vključenih preveč gotovih izdelkov (lazanja, palačinke, skutni štruklji …). želeli bi več 

doma pripravljene hrane. 

- Absolutno premalo na šoli kuhane oz. pripravljene hrane. Zakaj imamo šolanega kuharja,če ne kuha?? 

- Več hrane za večje učence 

- preveč pred pripravljene hrane dopeka, na pol priprava. Glede na to bi bilo bolje da kuhar in pomočniki 

npr. sami pripravljajo njoke, testenine, rogljiček.. pa malo premalo je mlečnega 

- sladki čaj,sladki namazi,sladki kruh , 

- preveč kruha,namazov,premalo mlečnega ,… 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

81 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

- preveč vnaprej pripravljene hrane (cendviči, pizze) kuhana hrana neokusno pripravljena preveč sladkih 

embaliranih sokov kuhar ne upošteva želja otrok pri serviranju (na krožnik dobi vse, tudi če prosi, da 

nečesa ne bi in na koncu zavrže cel obrok, namesto da bi pojedel vsaj nekaj – primer polita omaka čez 

meso in prilogo, čeprav prosi za obrok brez omake). 

- Ni na razpolago vegetarijanskega menija, preveč zapakirane hrane-sokovi 

- pripravljeni izdelki, mislim že narejeni sendviči tik pred iztekom roka. Da se deli postanejena posušena 

hrana predvsem izsušene ribe odnos kuharja do otrok da se jedilnica prehitro pospravlja tudi hitro 

zaključuje deljenje kosila če predolgo popravljajo ucilnico ne dobijo kosila. Čistoča šole pa je tudi vredna 

omembe, zadnji mesec ni wc papirja, brisac 

- vcasih ni dovolj termicno obdelana (nekuhane testenine, krvav pohan piscanec, trdo meso…), 

neprimerna malica(gobova juha, mesni burek). 

- Prevec sladke hrane 

- na jedilniku je preveč predpripravljenih jedi ( sendviči, rogljički,…). 

- ker imajo malico v razredu, razred ni prostor za malico, za to je jedilnica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

8. Vaši predlogi za izboljšavo šolske prehrane. 

- nimam X4 

- predlagam, da bi malica bila večkrat kuhana 

- spremembe pri osebju, kuharju, pripravi hrane, boljša hrana da se solata začini ko se jo deli ne že dosti 
prej da je potem že gobava isto z vso hrano glede na različen čas kosil malih in velikih bi se za velike 
lahko pripravljalo kosilo pozneje 

- več idej in angažiranostikuharja za lastno pripravo mogoče nava od lokalnih ponudnikov, več sveže in 
manj zamrznjene 

- najeti boljšega kuharja 

- dobava hrane in sadja od lokalnih pridelovalcev/ponudnikov.. 

- vprašajte otroke, naj napišejo na liste kaj bi radi jedli in potem združite napisano in boste dobili super 
jedilnik 

- več zelenjave 

- jedilnik in pripravo jedi je potrebno vsekakor izboljšati. več možnosti izbire, ker tudi mi odrasli ne jemo 
vsega. 

- kot že prejle omenjeno, nakup lokalnih sestavin za pripravo hrane, nič oz. čim manj vnaprej 
pripravljenih sestavin. 

- otroke še bolj vključiti v proces priprave obrokov in jih učiti pravilnega ravnanja s hrano, v izogib 
pretirani količini ostankov hrane. 

- jedi, ki jih otroci ne marajo, naj se izločijo. 

- zdrava prehrana pa količinsko več 

- izobraževanje kuharja, morda kakšne komunikacijske veščine in zdrava priprava, boljše načrtovanje in 
sledenje jedilniku. 

- novi namazi, mlečna prosena kaša, domača limonada. 
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- npr. več sveže pripravljenih namazov (nekaj primerov: jajčni, sirni, ribji sardelni, ribji z avokadom, 
skutni sadni in zelenjavni, domača nutela ipd.) več sadja in sveže surove zelenjave, čajni napitki pri 
malicah... 

- kuhanje v šolski kuhinji. ne kupujte gotovih jedi, žalostno. 

- nov kuhar nujno 

- ni zmeraj vse zsravo tudi dobro... 

- manj prehrane z mlečnimi izdelki, ki tudi otrokom, ki niso alergiki povzročajo težave. 

- izobraževanje, angažiranje kuharja ki ima tudi spotovanje in občutek za otroke in najstike 

- več raznolike lokalne hrane. jedilnike sestavljati glede na letni čas, več jedi na žlico. 

- malo vec hrane ki jo otroci obozujejo 

- jedilniki za šolsko prehrano morajo biti bolj raznoliki in se ne smejo ponavljati. kakšno pecivo se lahko 
pripravi tudi v šoli..ali se na primer skuha puding kot sladica pri kosilu, ko so na jedilniku kakšne 
enoločnice. izobraževanje kuharjev in pa seveda v prvi vrsti tudi organizatorja šolske prehrane predvsem 
pa naj bo hrana okusna. 

- več polnozrnatih izdelkov , 

- upoštevajte rezultate ankete in tako sestavite jedilnike. 

- več sadja 

- več mlečnih jedi,tudi kakšne jajčne-zelenjavne omlete dobrodošle - zanimivo bi otrokom recimo tudi 
bilo,da na vsake toliko ima možnost posamezen razred izbrati jedi za vnaprej..seveda v mejah razuma in 
normale... 

- v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. več rib, sadja, 
zelenjave, ... predvsem bolj pestro malico. 

- več domačih, lokalnih pridelkov in izdelkov. 

- kuhanje hrane, ki jo otroci obozujejo. 

- ustreznejša priprava jedilnikov več sadja na razpolago pri vseh obrokih dodatno usposabljanje za 
kuharja ali zamenjava 

- uporaba kvalitetnih surovin. 

- lahko bi bilo vključene več lokalnih pridelkov in receptov. 

- bolj preprosto prehrano, kar so otroci vajeni jesti, ker 2/3 otrok ne mara namazov, tune, ... dajte jim 
domačo preprosto hrano, da bodo učenci siti in bodo lažje razmišljali in bodo bolj zbrani pri pouku. 

- večja jedilnica. boljša izvedba organiziranja postrežbe hrane! 

- predvsem da se iz jedilnikov odstrani hrana, ki je velika večina otrok ne jé, merilo za to je količina 
hrane, ki se vrača v kuhinjo, da se izboljša sam okus hrane z dodatki začimb kolikor jo smernica zdrave 
prehrane dopušča,... 

- vegetarijanski meni, več domačih izdelkov 

- tečaj kuhanja za zaposlene v kuhinji. 

- menjajte kuharja 
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- boljša popoldanska malica, več sadja. 

- več raznolike prehrane in več sadja 

 

9. Navedite 3 jedi, za katere ste prepričani, da bi jih vaš otrok pojedel za malico. 

Q9 
9. Navedite 3 jedi, za katere ste prepričani, da bi jih vaš otrok pojedel 

za malico. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  namazi 16 24% 

  kosmiči 14 21% 

  mlečni riž 13 20% 

  gris 11 17% 

  (sadni) jogurt 9 14% 

  sadne malice s kvalitetnim sadjem 9 14% 

  sendvič 9 14% 

  kruh z maslom, medom, marmelado 8 12% 

  hrenovke 7 11% 

  jajca 7 11% 

  Viki krema/nutella 6 9% 

  makaroni z mesom 6 9% 

  kruh s pašteto 5 8% 

  pica 5 8% 

  rogljički 5 8% 

  štručke 5 8% 

  čokolešnik/čokolino 4 6% 

  hot dog 4 6% 

  palačinke 4 6% 

  svežo zelenjavo 3 5% 

  omleta 3 5% 

  jabolko 3 5% 

  burek 2 3% 

  moj otrok vse je 2 3% 

  sirovke 2 3% 

  slanik 2 3% 

  tunino ploščico 2 3% 

  polenta in bela kava 2 3% 

  buhtelj 1 2% 

  enolončnice 1 2% 

  grški jogurt z medom 1 2% 

  kruh z medom 1 2% 
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  namazan kruh s sirnim namazom 1 2% 

  
ni izbirčen, in je zadovoljen z trenutnim 

izborom 
1 2% 

  osje gnezdo 1 2% 

  pekovske izdelke 1 2% 

  pletenice 1 2% 

  puding 1 2% 

  zdravo prehrano to mora vedet kuhar 1 2% 

  masleni keksi 1 2% 

  skutni žepek 1 2% 

  prosena kaša 1 2% 

  ajdov “bak” s skuto 1 2% 

  carski praženec 1 2% 

  koruzni “bak” z jabolki 1 2% 

  močnik 1 2% 

  lubenica 1 2% 

  piščanec na omaki 1 2% 

  žemlje 1 2% 

  kakav 1 2% 

  sok 1 2% 

  testenine 1 2% 

  pinjenec 1 2% 

  pomarančni sok 1 2% 

  ne vem 1 2% 

  SKUPAJ glasov 195 100% 

  Skupaj mnenj 66   

 

 

 

 

10. Navedite 3 jedi, za katere ste prepričani, da bi jih vaš otrok pojedel za kosilo. 

  

Q10 10. Navedite 3 jedi, za katere ste prepričani, da bi jih vaš otrok pojedel za kosilo. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  testenine (s prelivom) 18 28% 

  lazanja (z jurčki in mesom) 13 20% 

  meso (piščančje, puranje) 10 16% 
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  zrezek (dunajski) 10 16% 

  čufti 9 14% 

   cmoki (slivovi, jagodni, čokoladni) 8 13% 

  pomfrit 8 13% 

  juha 7 11% 

  krompir (pečen, kuhan) 7 11% 

  mlinci s pečenim piščančjim mesom 6 9% 

  solata 6 9% 

  špageti 6 9% 

  zrezek v omaki 6 9% 

  golaž 5 8% 

  palačinke (z marmelado, čokolado) 5 8% 

  pire 5 8% 

  pleskavica 5 8% 

  repa 5 8% 

  ribe 5 8% 

  riž 5 8% 

  široki rezanci z makom, orehi, skuto 5 8% 

  enolončnica 3 5% 

  kislo zelje 3 5% 

  kuskus 3 5% 

  makaronovo meso 3 5% 

  njoki 3 5% 

  polenta 3 5% 

  rižota 3 5% 

  (piščančje) meso v omaki 2 3% 

  ajdova kaša 2 3% 

  carski praženec (in kompot) 2 3% 

  krompirjeva solata 2 3% 

  losos 2 3% 

  piščančji paprikaš s pirejem 2 3% 

  testeninska solata s tuno 2 3% 

  vse je 2 3% 

  
 bučni njoki (pripravljeni s strani kuharja in ne kupljeni) z omako 

iz jurčkov 
1 2% 

   kislo zelje 1 2% 

  bograč 1 2% 

  bučkini polpeti 1 2% 

  cordon blue 1 2% 

  dödöle 1 2% 

  govedina in pire 1 2% 

  mafin s sezonskim sadjem 1 2% 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

86 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

  musaka 1 2% 

  pohan piščanec 1 2% 

  rdeča pesa 1 2% 

  ribe na žaru (skuša, oslič, losos) 1 2% 

  ričet 1 2% 

  rižev narastek 1 2% 

  sladko zelje 1 2% 

  špinača 1 2% 

  tortilje z mesom 1 2% 

  zelenjava na žaru 1 2% 

  zelenjavne jedi 1 2% 

  zdrava prehrana  1 2% 

  rizibizi 1 2% 

  pečenka 1 2% 

  vse ko je bamenjeno otrokom kateri so na dijeti 1 2% 

  pohani sir 1 2% 

  kvinoja 1 2% 

  zelenjavni polpeti 1 2% 

   polpeti iz fižola, čičerike, leče 1 2% 

  zelenjavna lazanja 1 2% 

  SKUPAJ glasov 219   

  Skupaj mnenj 64 100% 
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ANALIZA ankete za učence 

 

1. Kateri razred obiskuješ? (n = 45) 

   

2. Kako pogosto običajno zajtrkuješ pred odhodom v šolo? (n = 45) 

   

 

3. V primeru, da ne zajtrkuješ redno, napiši razloge zakaj ne zajtrkuješ. 

Q3 
3. V primeru, da ne zajtrkuješ redno, napiši razloge zakaj ne 

zajtrkuješ. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  nisem lačen 4 22% 

  ker je hitro malica 2 11% 

  ker mi je prezgodaj 2 11% 

  nimam časa 7 39% 

  
zjutraj ne morem jesti, ker se potem ne 

počutim prav dobro. 
1 6% 

  ne vem kaj bi jedel 1 6% 

  ne vem 1 6% 

 Skupaj 18 100% 

  

 

 

4. Kaj najpogosteje ješ za zajtrk? 
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Q4 4. Kaj najpogosteje ješ za zajtrk? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  kruh z maslom 4 8% 

  jogurt s sadjem 1 2% 

  jogurt 2 4% 

  mleko in kosmiče 5 10% 

  klobasa 1 2% 

  kruh s salamo 2 4% 

  kruh z medom 2 4% 

  čokolino/čokolešnik 7 14% 

  kruh s pašteto 2 4% 

  kruh z raznimi namazi 1 2% 

  cornflakes, muslie 4 8% 

  jajca 6 12% 

  rogliček 1 2% 

  hrenovke 2 4% 

  kakav 1 2% 

  kruh z marmelado 2 4% 

  jabolka 1 2% 

  makovo pogačo 1 2% 

  kruh in nutelo 4 8% 

  Skupaj 49 100% 

  

5. Katere obroke zaužiješ v šoli? (n = 43) 

Možnih je več odgovorov 

   

6. Kako pogosto običajno spremljaš šolski jedilnik? (n = 43) 
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7. Kje običajno spremljaš šolski jedilnik? (n = 43) 

   

 

8. Ali se ti zdi, da ti je ponujeno v šoli dovolj svežega oziroma suhega sadja? (n = 42) 

   

9. Jedi iz šolskega jedilnika so: (n = 42) 

Možnih je več odgovorov 

   

10. Ali si na splošno zadovoljen/zadovoljna s šolsko prehrano? (n = 42) 
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11. Ali običajno za šolsko malico vzameš vse jedi, ki so ti ponujene? (n = 42) 

   

12. Oceni šolsko malico glede na količino hrane, ki ti je ponujena? (n = 42) 

   

13. Kako pogosto poješ celotno malico? (n = 42) 

   

14. Navedi tri jedi, ki jih najraje ješ za malico.  

Q14 14. Navedi tri jedi, ki jih najraje ješ za malico. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  hot dog 19 15% 

  kruh s pašteto 12 10% 

  bujta repa 1 1% 

  kruh z maslom in marmelado 5 4% 

  mini pico 1 1% 

  burek 3 2% 

  kruh z maslom 6 5% 

  makarone 9 7% 

  mlečni riž 3 2% 

   nutello  3 2% 

  jogurt 6 5% 

  hrenovke 2 2% 

   sendvič  4 3% 

  mlečne jedi 1 1% 
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  kruh 1 1% 

  pica 5 4% 

  kruh z namazom 3 2% 

  rogljiček 3 2% 

  mlečni gris in kakav 4 3% 

  pinjenec 1 1% 

  mleko 2 2% 

  jabolko 1 1% 

  tunina plošča 3 2% 

  mocnik 1 1% 

   kosmiči 4 3% 

  kakav 2 2% 

  mlečni riž 2 2% 

  makova potica 1 1% 

  jagodni namaz 5 4% 

  makova štručka 2 2% 

  sadje 1 1% 

  zeliščna štručka 2 2% 

  pletenica 1 1% 

  kruh z medom 4 3% 

  SKUPAJ 123 100% 

 

15. Napiši katerih jedi običajno ne poješ pri šolski malici. 

Q15 15. Napiši katerih jedi običajno ne poješ pri šolski malici. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  mešani namazi 13 17% 

   mini pica 12 16% 

  sendvič (kupljeni) 7 9% 

  tunina ploščica 5 7% 

  burek 3 4% 

  fižolova juha 3 4% 

  orehov kruh 3 4% 

  mlečna juha 3 4% 

  mesno juho 2 3% 

  kivi 2 3% 

  makaronovo meso 2 3% 

  mlečna riža 2 3% 

  kruh s pašteto 2 3% 

  mlečni močnik 2 3% 

  krof 1 1% 

  štručka in sir 1 1% 

  brokoli 1 1% 
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  redkvice 1 1% 

  rdečo peso 1 1% 

  beli in sladki kruh 1 1% 

  koruzni kosmiči 1 1% 

  mlečni gris 1 1% 

  skuta 1 1% 

  hruške 1 1% 

  sadje 1 1% 

  hot dog 1 1% 

  gobova juha 1 1% 

  jogurt 1 1% 

  SKUPAJ 75 100% 

 

16. Predlagaj nove jedi, ki bi si jih želel/a jesti za šolsko malico. 

Q16 16. Predlagaj nove jedi, ki bi si jih želel/a jesti za šolsko malico. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  čokolešnik/čokolino 5 13% 

  ocvrta jajca 5 13% 

  kruh z nutelo 4 10% 

  palačinke 3 8% 

  kuhana jajca 3 8% 

  kruh s salamami 2 5% 

  piščančji medaljoni 2 5% 

  vafle 1 3% 

  topli sendvič 1 3% 

  kosmiči 1 3% 

  sadna solata 1 3% 

  rižota z morskimi sadeži 1 3% 

  jabolčni burek 1 3% 

  piščančja prsa 1 3% 

  svežo zelenjavo 1 3% 

  slanik 1 3% 

  več različnega sadja, opranega, posušenega in negnilega 1 3% 

  samo sadje 1 3% 

  ocvrt kruh v jajčku 1 3% 

  krekerji 1 3% 

  omleta 1 3% 

  široki rezanci njoki 1 3% 

  SKUPAJ 39 100% 
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17. Ali za šolsko kosilo vzameš vse jedi, ki so ti ponujene? (n = 40) 

   

 

18. Oceni šolsko kosilo glede na količino hrane, ki ti je ponujena (n = 40) 

   

19. Kako pogosto poješ celotno kosilo? (n = 40) 

   

20. Napiši tri jedi, ki jih imaš pri šolskem kosilu najraje. 

Q20 20. Napiši tri jedi, ki jih imaš pri šolskem kosilu najraje. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  lazanja 13 13% 

  palačinke (čokoladne) 9 9% 

  pleskavica in pomfri 8 8% 

  čufti 8 8% 

  špageti 8 8% 

  ne jem šolskega kosila 7 7% 

  cmoki 5 5% 

  riba s krompirjem 5 5% 

  bujta repa  4 4% 

  makaronovo meso 3 3% 
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  riž 2 2% 

  puranje meso in riž 2 2% 

  tunine testenine 2 2% 

  mlinci in pečen piščanec 2 2% 

  solata 2 2% 

  testenine s posipom 2 2% 

  kus kus 1 1% 

  sladice 1 1% 

  sladko zelje 1 1% 

  golaž 1 1% 

  pasulj 1 1% 

  hrenovka 1 1% 

  kislo zelje s hrenovko 1 1% 

  sirovi ovcrtki 1 1% 

  pečenka 1 1% 

  nimam kosila, hrana je neokusna 1 1% 

  pohano meso 1 1% 

  sadje 1 1% 

  goveja juha 1 1% 

  topli sveži in ne gobavi pomfri 1 1% 

  sesekljana pečenka 1 1% 

  špinača s hrenovko in pire krompir 1 1% 

  SKUPAJ 98 100% 

 

21. Napiši katerih jedi pri šolskem kosilu ne maraš. 

Q21 21. Napiši katerih jedi pri šolskem kosilu ne maraš. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  juhe 7 10% 

  musaka 6 9% 

  kanelonov 3 4% 

  ribe 3 4% 

  zeljne krpice 3 4% 

  ričet 3 4% 

  obara 3 4% 

  zelje 3 4% 

  makaroni 2 3% 

  špageti 2 3% 

  skutnih palačink 2 3% 

  špinače 2 3% 

  hrenovk 2 3% 



   OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA 

95 
POROČILO O REALIZACIJI LDN 2021/2022 

  goveji golaž 2 3% 

  pasulj 2 3% 

  jedi z rdečim mesom 2 3% 

  omake 1 1% 

  lazanje 1 1% 

  fižolovo solate 1 1% 

  sirovih cmokov 1 1% 

  ocvrtkov 1 1% 

   gobavega in postanjenega ponfrija 1 1% 

  ravioli 1 1% 

  mrzlih juh 1 1% 

  njoki 1 1% 

  korenčkova juha 1 1% 

  palačink 1 1% 

  enoločnic 1 1% 

  jajčna juha 1 1% 

  brokoli v juhi 1 1% 

  blitva 1 1% 

  sojin polpetek 1 1% 

  pire krompir 1 1% 

  mlečna juha 1 1% 

  bujta repa 1 1% 

  kruhov cmok 1 1% 

  kupljene 1 1% 

  SKUPAJ 68 100% 

 

22. Predlagaj nove jedi, ki bi si jih želel na jedilniku za šolsko kosilo. 

Q22 22. Predlagaj nove jedi, ki bi si jih želel na jedilniku za šolsko kosilo. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  nevem 9 24% 

  hamburger 3 8% 

  zelena rižota 2 5% 

  carski praženec 2 5% 

  hot dog 2 5% 

  rižev narastek 2 5% 

  zelenjavne tortilje 1 3% 

  njoki s sirno omako 1 3% 

  pišcančja prsovina v omaki s kašo 1 3% 

  bograč 1 3% 

  dovolj kuhani špageti in omaka 1 3% 

  ragu juha s piščančjim mesom 1 3% 
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  pijača pri kosilu 1 3% 

  sladki krompirjevi svaljki 1 3% 

  jetrca v omaki 1 3% 

  cordon blue 1 3% 

  meso v omaki z razlicnimi prilogami 1 3% 

  polnjene paprike 1 3% 

  špageti karbonara 1 3% 

  polnozrnati špageti 1 3% 

  pica 1 3% 

  pražen krompir 1 3% 

  pohane bučke 1 3% 

  SKUPAJ 37 100% 

 

23. Imaš kakšne predloge, pohvale oziroma pripombe v zvezi s šolsko prehrano? 

Q23 
23. Imaš kakšne predloge, pohvale oziroma pripombe v zvezi s šolsko 

prehrano? 

  Odgovori Frekvenca 

  Ne. 12 

  Več sadja na račun manjših obrokov. 1 

  Hrana je neokusna, preveč kupljenih pripravljenih stvari 1 

  Šolska prehrana je odlična in ne rabi sprememb. 1 

  Vse je super. 1 

  Je dobra. 1 

  
Včasih dobimo v našem razredu nekuhane makarone oz. trd riž, 

napol kuhane špagete. To se dogaja zelo pogosto. 
1 

  Najboljše je, da lahko gremo po repete in se kuhar nikoli ne krega. 1 

  
S šolsko hrano sem zelo zadovoljen/na ampak včasih se mi zdi, 

da se malice pogosto ponavljajo kot npr. pašteta. 
1 

  Več namazov pri malici. 1 

  
Več kuhanega v šoli, manj gotovih kupljenih jedi. Tudi palačinke bi 

pekli v šoli. 
1 

  

Ko prideš po več, dobiš samo en del kosila na primer, če sta 

pleskavica in pomfri, dobiš samo mrzel pomfri in kečapa, ko mi 

pridemo, več skoraj ni. Jedi sploh soljene niso, soli in popra pa 

tudi ne dobimo. Danes, 22. junija, je riž bil surov. Prejšnjič je bil 

pire krompir narejen po čudni strukturi in okusu, da ni bil med 

nami nikomur najbolj všeč. 

1 

  
Juha je preslana, testenine so trde, solata je mehka, ni dovolj 

sadja. 
1 

  

Pohvalila bi kuharico Natašo, ki je vedno prijazna in pripravljena 

pomagati. Prosim, da je hrana topla, okusna, sveža in brez 

zmerjanja, neprijaznosti zaposlenih. 

1 
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  Kuharica dobro kuha. 1 

  Da zelo dobro kuhajo. 1 

  

Naš prvošolček je s šolsko prehrano bil zelo zadovoljen, z 

veseljem je pripovedoval kaj vse so jedli, tudi popoldansko malico 

je z veseljem prinašal domav, jo delil z sestrico in sta skupaj 

uživala v obroku. Hrana je zelo dobra, raznolika, obilna. Le ena 

težava je nastala, da je doma postal zelo izbirčen glede prehrane 

☺. 

1 

  Hrana je okusna. 2 

  Včasih je hrana premalo kuhana. 1 

  Lahko bi bilo bolje. 1 

  Več sadja, drugače je zelo lepo. 1 

  Hrana je dobra in raznolika. 1 

 

ZAKLJUČEK 

Zagotovo je bilo to leto zelo posebno. Posebno je bilo za učence, ki jih je doletel ukrep samotestiranja, 

posebno je bilo za starše, ki so, nekateri s stisko, pošiljali otroke v šolo s takšnimi in drugačnimi pomisleki. 

Posebno je bilo za zaposlene, ki so se srečali z novim vodjem in številnimi ukrepi za obvladovanje 

epidemije koranavirusa. 

Žal so se tudi med zaposlenimi pojavljale okužbe, ki so pomembno vplivale na organizacijo pouka. S 

številnimi nadomeščanji, velikokrat je vskočil praktikantka, strpnostjo, razumevanjem s strani staršev smo 

uspeli pouk izvesti brez zapiranja šole. 

Na svetu staršev in Svetu zavoda smo izmenjali številna mnenja in po mojem mnenju postavili temelje za 

sodelovanje tudi v prihodnje. 

Učenci te šole so čudoviti in nanje smo lahko ponosni vsi. Ob zavedanju, da je to rezultat tako vzgoje doma, 

kot dela v šoli, smo veseli, da smo del tega okolja.  

 

Zahvaljujem se staršem in tudi zaposlenim, ki so, po mojem mnenju, prav tako zaklad, ki ga je treba 

čuvati in krepiti. 

 

Hvaležen sem tudi ustanovitelju, občini Moravske Toplice za sodelovanje in podporo.  

 

Iskrena hvala vsem in vse dobro! 

 

 

 

Ravnatelj Boštjan Majerič, profesor geografije in zgodovine 
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PRILOGE: 

 
1. Poročilo Sveta zavoda OŠ Bogojina 

 

 

 

 

POROČILO O DELU SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

V šolskem letu 2021/2022 nam je kljub vsem ukrepom, spet uspelo vse seje izpeljati v živo.   
 
Redne seje: 
 
2. redna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina,  je bila v torek, 28. 9. 2021, ob 16.30 uri, v prostorih  

OŠ Bogojina.  Obravnavanih je bilo 8 točk dnevnega reda in sprejetih 8 sklepov. 

 

3. redna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina je bila v ponedeljek, 24.03. 2022,  ob 16:30 uri, v 

prostorih OŠ Bogojina. Obravnavanih je bilo 9 točk dnevnega reda.  Sprejeli smo 6 sklepov.  

 

4. redna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, je bila v četrtek, 09.06. 2022, ob 1900 v prostorih šole. 

Obravnavanih je bilo 7 točk dnevnega reda. Sprejeli smo  3 sklepe.  

 

Korespondenčne seje:  

 
3. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je potekala od petka 17.12.2021 od 8.00 

ure, do 21. 12. 2021 do 14.00. ure.  Obravnavan in sprejet je bil 1 sklep.  

 

4. korespondenčna seja Sveta zavoda Osnovne šole Bogojina, ki je potekala od od ponedeljka 24.1. 2022 

od 8.00 ure, do srede 26.1.2022 do 17.00 ure.. Obravnavan in sprejet je bil 1 sklep. 

 

Svet zavoda je v šolskem letu 2021/2022 na 3 rednih sejah, 3 korespondenčnih in 2 videokonferenčnih 

sejah obravnaval 26 točk dnevnega reda, sprejetih je bilo 19 sklepov. 

 

Mojca Golob Antolin 

Predsednica Sveta zavoda 

 

Bogojina, 28. 6. 2022 
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2. Poročilo družboslovno – jezikoslovnega aktiva 

 
 

POROČILO ZA DRUŽBOSLOVNO - JEZIKOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Družboslovni – jezikoslovni aktiv sestavljamo učitelji ter pedagoginja in ravnatelj, ki poučujemo 

družboslovne, jezikovne, umetniške, pedagoške predmete. Temeljne vrednote aktiva – sodelovanje, 

zaupanje in konstruktivno delo – nas vodijo v prijetno skupno delo in druženje. 

 

Prednostne naloge: 

Naše naloge so ustvarjanje spodbudnega - inovativnega učnega okolja, izboljšanje bralne pismenosti 

učencev, sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v materinem jeziku, krepitev motoričnih in 

telesnih zmogljivosti učencev, odgovornosti in samostojnosti za delo v šoli in doma, odgovornosti do 

lastnega zdravja in učinkovitega sodelovanja s starši in vsemi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu, 

usklajevanje merila za ocenjevanje ter opravljanje drugih strokovnih nalog, določenih z letnim delovnim 

načrtom. 

 

Učitelji: 

Učitelji smo se v šolskem letu 2021/2022 udeleževali študijskih skupin in drugih izobraževanj znotraj 

svojega  strokovnega področja. Po srečanjih smo na naših aktivih poročali o vsebini izobraževanj in primere 

dobre prakse predstavili naprej. Aktivno smo spremljali novosti na  svojem predmetnem področju. 

Planirali in izvedli smo medpredmetna povezovanja in hospitacije. Pouk smo usmerjali v »Učečo se 

skupnost«. Udeležili smo se strokovnega izobraževanja »Kulturni bazar 2022« v Ljubljani. Ustvarjali smo 

motivacijska učna okolja in spremljali učenčev napredek s pomočjo formativnega spremljanja. 

 

Učenci: 

Učenci so skozi šolsko leto 2021/2022 razstavljali  svoja likovna  dela  v Mali galeriji osnovne šole. Skozi 

leto so se zvrstile tri razstave in več manjših na hodniku pred glasbeno učilnico. 

Vključevali so se k različnim dejavnostim, ki so se izvajale na šoli in izven nje ter si tako razvijali svoja šibka 

področja in nadgradili svoja močna področja (dejavnosti v sklopu ERASMUS+).  

 

Vključeni so bili v projekte, ki razvijajo in vzpodbujajo bralno pismenost: 

• vključenost pri projektu Nacionalni mesec skupnega branja, 

• Naj pripovedovalec in Naj bralec, slovenska, nemška, angleška bralna značka, 

• projekt Rastem s knjigo, 

• projekt Teden pisanja z roko, 

• teden slovenske knjige – sodelovanje z Društvom slovenskih pesnikov in pisateljev, akcija podarimo 

knjigo, literarna delavnica, 

• obeležitev mednarodnega dne mladinske knjige, 

• bralna značka – Obisk  pesnice Nine Novak Oiseau. 
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Učenci so sodelovali so na kulturnih prireditvah v  krajevni skupnosti, občini in širši javnosti pod 

mentorstvom učiteljev: 

• dobrodošlica prvošolčkom, 

• obeležitev dneva reformacije,  

• sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost, 

• prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 

• božično-novoletna voščilnica, 

• slovenski kulturni praznik, 

• prireditev ob materinskem dnevu, 

• Das Krötenlied, avtorsko delo medpredmetnega sodelovanja tujega jezika-nemščina in glasbene 

umetnosti učencev 8. r., 

• bralna značka – Obisk  pesnice Nine Novak Oiseau, 

• prireditev ERASMUS+, 

• Zborovski BUM 2022,  

• Valeta – svečana prireditev za devetošolce, 

• občinska prireditev ob dnevu državnosti, 

• šolska prireditev ob dnevu državnosti s podelitvijo priznanj in nagrad. 

 

Učenci so se udeležili različnih tekmovanj: 

• regijsko tekmovanje Zlata kuhalnica – 3 učenci prejeli srebrno priznanje, 

• šolsko tekmovanju iz znanje nemščine – 3 učenci prejeli bronasto priznanje,  

• državno tekmovanje iz znanja nemščine – 1 učenec prejel zlato priznanje, 

• šolsko tekmovanje EPI Lesepreis – bralno tekmovanje – 12 učencev prejelo zlato priznanje, 43 

učencev prejelo srebrno priznanje, 42 učencev prejelo priznanje, 

• sodelovanje pri projektu Wettweberb zum Lurch des Jahres, ki je prišel iz Avstrije preko živalskega 

vrta Schönbrunn, 

• šolsko tekmovanje iz področja geografije – 3 učenci so dosegli bronasto priznanje, 

• državno tekmovanje iz področja geografije – 1 učenec prejel srebrno priznanje, 

• šolsko tekmovanje iz znanja angleščine – 1 učenec prejel bronasto priznanje, 

• šolsko tekmuvanju EPI reading badge - 8 zlatih in 2 srebrni priznanji, 

• šolsko Cankarjevo tekmovanje – 12 bronastih Cankarjevih priznanj, 

• državno Cankarjevo tekmovanje – 1 srebrno Cankarjevo priznanje, 

• šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole – 11 bronastih priznanj, 

• državno tekmovanje iz znanje Vesele šole – 8 bronastih priznanj, eno srebrno priznanje, 

• tekmovanje v Hitrih lončkih – 3. mesto v državi, 

• studijsko snemanje Malih sivih celic v Ljubljani – 32. mesto od 280 ekip. 

 

Učenci so sodelovali tudi na raznih natečajih: 

• RIMA RAJA, vseslovenski Festival otroške poezije, 

• regijski natečaj Spominska obeležja pripovedujejo, 
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• regijski in državni natečaj Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas, 

• vseslovenski natečaj za najboljše ljubezensko pismo – Ljubezen do miru, 

• vseslovenski natečaj za izvirne slovenske pravljice za oddajo Lahko noč, otroci, 

• svetovni HAIKU natečaj (MESTA), 

• vseslovenski natečaj za najboljšo pesem (Mali pranger – ELA), 

• mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji 

Avstriji Na krilih metulja in laboda, 

• vseslovenski natečaj KRALJ MATJAŽ, 

• natečaj OŠ Bogojina PREŠERNOVO PERO v Tednu pisanja z roko, 

• natečaj ustanove dr. Šiftarjeva fundacija BOSA POJDIVA, DEKLE, OBSOREJ, 

• natečaj Krajinskega parka Goričko Skrivnostni prebivalci Goričkega (UGANKE), 

• dobrodelni likovni natečaj »Rišem za prijatelja« 2021/22 (Bags&More),  

• dobrodelni likovni natečaj »Zamaškonjam« za društvo Vesele nogice (društvo za pomoč osebam z 

motnjami v razvoju), 

• fotografski natečaj »Mladost ni norost 2022« Digitalnega foto kluba, 

• fotografski natečaj »Ko se dan poslavlja, ko ga ni in ko se rodi« 14. fotografski natečaj Krajinskega 

parka Goričko.  

 

Učenci so svoja prepričanja izrazili na sestankih Šolske skupnosti, pod okriljem le te pa je deloval tudi 

Otroški šolski parlament. Učenci so se udeležili 32. medobčinskega Otroškega parlamenta na OŠ III v 

Murski Soboti, razpravljali so na temo »Moja poklicna prihodnost«.  

 

Želje in cilji: 

Naše želje in cilji za naslednje šolsko leto so nadgraditi znanje in zanimanje učencev, naučiti učence učiti 

se, nadgraditi veščine učencev pri pouku, jih spodbujati, krepiti bralno sporazumevanje, vključiti več IKT 

pri pouku, uporabiti več praktičnih znanj, nadgraditi vseživljenjska znanja, učence pripraviti na uspešnost 

pri nacionalnem preverjanju znanja in formativno spremljati učenčevo znanje in njegov napredek. 

 

 

 

Vodja aktiva: Melita Lazar 

 

3. Poročilo aktiva OPB 
 

POROČILO O DELU AKTIVA OPB 
Učitelji OPB smo sodelovali neformalno in se redno srečevali tudi na popoldanskih sestankih, pred 

različnimi šolskimi dogodki, kadar so se pojavili problemi, skupno smo načrtovali aktivnosti ter izmenjevali 

mnenja in izkušnje ter dobro sodelovali. Na aktivih smo obravnavali tekoče zadeve in predlagali izboljšave 

pri delu v OPB-ju. Učitelji smo delali v skladu z letnim delovnim načrtom in v skladu s smernicami , ki veljajo 

za podaljšano bivanje. Pri tem smo upoštevali tudi navodila NIJZ- ja, zagotavljali «mehurčke« in druga 
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navodila za zaščito pred okužbami. V oddelkih podaljšanega bivanja so se uresničevali splošni in operativni 

cilji podaljšanega bivanja. 

Strokovni aktiv je vseskozi sodeloval z ravnateljem. Skupaj smo se dogovarjali in usklajevali naloge za 

uresničevanje ciljev naše šole.  

Podaljšano bivanje je bilo organizirano za učence od 1. do 5. razreda in sicer v petih skupinah. Vsebine 

OPB so izhajale iz vzgojno- izobraževalnih ciljev pouka z upoštevanjem interesov, potreb in želja učiteljev, 

učencev ter njihovih staršev. 

V podaljšanem bivanju so se učenci navajali na kulturno uživanje hrane pri kosilu in popoldanski malici, 

pravilno uporabo jedilnega pribora, higieno rok, vzdrževanje medsebojne razdalje ter učenje dobrih 

medsebojnih odnosov. Učence smo pri samostojnem učenju navajali na samostojno opravljanje učnih 

obveznosti, pisanje domačih nalog, branje in obisk knjižnice. V času podaljšanega bivanja smo z učenci 

izvajali različne aktivnosti in sodelovali v projektih šole, otroci so se vključevali v mnoge interesne 

dejavnosti in imeli veliko možnosti za ustvarjalno preživljanje prostega časa v prostorih šole in na igrišču. 

Učitelji OPB smo bili na razpolago staršem na govorilnih urah, sodelovali smo z razredniki, se priključevali 

spremstvom na dnevih dejavnosti ter se udeleževali tudi sestankov ostalih strokovnih aktivov 

 

Vodja aktiva: Nataša Vrtarič 

 

 

4. Poročilo naravoslovno – matematičnega aktiva 
 

POROČILO NARAVOSLOVNO – MATEMATIČNEGA AKTIVA 

Naravoslovno-matematični strokovni aktiv obravnava problematiko predmetov oziroma predmetnega 

področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-

izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, 

določene z letnim delovnim načrtom. 

V letošnjem šolskem letu smo opravili srečanja enkrat mesečno, v času jutranjih ur. Vsebina dela aktiva je 

bil program dela, usklajevanje in merila ocenjevanja, načrtovanje in organizacija dni dejavnosti, priprava 

tekmovanj in zaključnih ekskurzij ter opravljanje drugih nalog povezanih z vzgojno izobraževalnim delom. 

Uskladili smo minimalne standarde znanja in standarde znanja, ki so bili nekoliko drugačni glede na leto 

korone. Veliko je bilo tudi organizacijskih in drugih usklajevanj na temo koronavirusa.  

Razen utečenih vsebin se kažejo usmeritve na področju nadgradnje vseživljenjskega znanja in nadgradnji 

veščin tudi na področju IKT tehnologije. 

 

         Vodja aktiva: Jošt Slavič 
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5. Poročilo aktiva I. in II. triade 

 

poročilo STROKOVNIH AKTIVOV I. IN II. TRIADE 

 
Na naši šoli skrbno načrtujemo in izvajamo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pomembne za otrokov razvoj in 

napredek. Trudimo se vsakemu otroku omogočiti celostni razvoj in mu dati možnost, da razvije svoje potenciale, da 

se razvije v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. Učence učimo in jim privzgajamo pozitivne vrednote, kot 

so spoštovanje in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, upoštevanje 

pravil in dogovorov. Ves čas se trudimo graditi kulturo odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa na šoli. 

Spodbujamo branje in pisanje, s poudarkom na bralnem razumevanju pri vseh predmetih.  

 

DELO ŠOLSKIH AKTIVOV 

Strokovni aktiv  I. in II. triade obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila 

za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe 

staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

 

Naloge članov aktiva: 

- aktivno in konstruktivno sodelujejo pri delu aktiva in pri izvajanju programa dela, 

- predlagajo novosti, spremembe ter aktivnosti za nemoteno delovanje zavoda in 

 izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

- odgovorno izvajajo sprejete sklepe. 

 

 

Vsebina dela aktiva I.triade v šolskem letu 2021/2022.  

 

- Pripravljali smo  program dela razrednega aktiva,  

- pripravili osnutek za pripravo letnega delovnega programa, 

- uskladili merila ocenjevanja (minimalne standarde ...), 

- evalvirali  letne priprave, 

- predlagali nakup učil in učnih pripomočkov, 

- načrtovali in organizirali dneve dejavnosti, 

- načrtovali plavalne tečaje za 1. in 3. razred,  

- sodelovali pri pripravah šolskih proslav in prireditev,  
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- sodelovali v različnih natečajih,  

- pouk na daljavo pri primeru karanten, 

- samotestiranje učencev na COVID,  

- analizirali NPZ v 3. razredu, 

- pripravili letni program dejavnosti, obveznih interesnih dejavnosti, tekmovanj, zaključnih ekskurzij, 

različnih projektov na šoli, sodelovali pri projektu Erazmus+, 

- načrtovali medpredmetne povezave ter 

- opravili druge naloge, povezane z vzgojno-pedagoškim delom in veljavno 

zakonodajo,  

Seznam tekmovanj, natečajev, priznanj in pohval, ki smo jih podelili na ravni aktiva podelili so podrobno zapisani v 

zapisniku aktiva.   

 

Vsebina dela aktiva II.triade v šolskem letu 2021/2022: 

- pripravili načrt dela  

- obravnavali problematike predmeta oziroma predmetnega področja, 

- uskladili merila ocenjevanja (minimalne standarde ...), 

- pripravili in uskladili načrt ocenjevanja znanja, 

- analizirali uspešnost učencev ter ugotavljali vzroke za neuspešnost, 

- naredili evalvacijo dela za celotno šolsko leto, 

- predlagali nakup učil in učnih pripomočkov, 

- pripravljali izbor učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin za 

 izvajali vzgojno-izobraževalnega procesa, 

- pripravljali letni program dejavnosti, obveznih interesnih dejavnosti, tekmovanj, 

zaključnih ekskurzij,  

- usklajevali letne delovne priprave za posamezne predmete, 

- predlagali vsebine za izobraževanje učiteljev, 

- načrtovali medpredmetne povezave ter 

- opravljali druge naloge, povezane z vzgojno-pedagoškim delom in veljavno 

zakonodajo. 

 

Člani aktiva smo se srečevali mesečno oz po potrebi.  Občasno smo imeli srečanja skupaj združena oba aktiva ali pa 

ločeno vsak aktiv za sebe. V prvi polovici šolskega leta smo imeli aktive preko ZOOMa. 

 

Vodja aktiva je odgovoren tudi za: 
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- pripravo načrta dela aktiva, 

- pripravo vsebin dela in zadolžitve na podlagi načrta aktiva, 

- sklicevanje sestankov aktiva (v pisni obliki), 

- vodenje dokumentacije, 

- sodelovanje z ravnateljem,  

- usklajevanje dela članov aktiva in drugih aktivov. 

 

Dodatne aktivnosti I. in II.triade: 

➢ medrazredno in medpredmetno načrtovanje – izdelava letne priprave, 

➢ kriteriji ocenjevanja po predmetih, 

➢ učenci z učnimi in vedenjskimi težavami, 

➢ načrtovanje dni dejavnosti. 

➢ načrtovanje dela in dejavnosti za tekoče šolsko leto, 

➢ sodelovanje s starši, 

➢  učni načrti, 

➢  letne priprave, 

➢  medpredmetno načrtovanje, 

➢  iz prakse v prakso, 

➢ delo z učenci, ki imajo DSP, 

➢ delo z nadarjenimi učenci, 

➢ dnevi dejavnosti 

➢ kriteriji in merila za ocenjevanje znanja 

➢ tekoče in aktualne razmere. 

Aktiv I. In II. triade je veliko pozornosti namenil bralni pismenosti in ugotovil, da morajo učitelji pri vseh predmetih 

vedno več pozornosti nameniti bralni pismenosti ter bralnemu razumevanju kot del standardov znanj. Veliko 

pozornost pa tudi posvečati matematiki ter zastavljenim nalogam za izboljšanje računskih operacij in geometrije. 

Pri obeh nalogah mora biti velik poudarek predvsem v tretjem razredu, ko morajo učenci prehajati na II.triado 

opismenjeni in usvojeno poštevanko ter števili do 1000.  

 

 

Usmeritve za naslednje šolsko leto 

Razen utečenih vsebin se kažejo naslednje usmeritve za naprej: 

- nadgraditi vseživljenjska znanja po vertikali, 
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- dati poudarek prenosu znanj iz prakse za prakso, 

- naučiti učence učiti se, 

- uskladiti učne vsebine po vertikali glede na učne načrte, 

- uskladiti praktično delo po vertikali, 

- nadgraditi različne veščine učencev po vertikali, 

- nadgraditi znanje IKT po vertikali, 

- oblikovati kriterije ocenjevanja po vertikali (eksperimentalno delo,  

 govorni nastopi), 

- dvigniti znanje učencev po vertikali za uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja.  

 

Vodji aktivov: Mojca Golob Antolin Katja Vrbančič 


