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Dragi starši, učenci!
Šolsko leto 2010/2011 zaključujemo z novim
znanjem, pozitivnimi spoznanji in zadovoljni z
uspehi učencev. V 8-ih oddelkih je 44 učencev
pridobivalo znanja, spretnosti, pozitivno
samopodobo in vse kar je potrebno za življenje.
22 zaposlenih (od tega 15 pedagoških in
strokovnih delavcev) se je trudilo za uspešno
delo in s svojo strokovnostjo in strpnostjo spodbujalo učence k doseganju
zastavljenih ciljev.
Sodelovali smo v številnih projektih, akcijah, natečajih in prireditvah.
Učenci so sodelovali na regijskih in državnih tekmovanjih iz atletike in
matematike ter dosegli lepe rezultate.
Pozornost smo posvečali medgeneracijskemu sodelovanju. V letošnjem
šolskem letu smo zopet uvedli 5-dnevno delovno prakso za učence 9.
razreda. Učenci so bili na delovni praksi v Pegazovem domu, Vrtnem
centru, Vitalu Mestinje, Gorenju Rogatec in Kolinski. Delovne
organizacije so omogočile našim učencem nova spoznanja, izkušnje,
doživljanje utripa delovne organizacije, preizkušanje samega sebe, kako se
prilagoditi in vztrajati pri delu.
Po končani delovni praksi so bili vsi učenci zelo zadovoljni. Izraženo pa je
bilo tudi zadovoljstvo z učenci s strani mentorjev. Takšnega sodelovanja si
želimo tudi naprej.
Učenke in učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja so
sodelovali z VDC (varstveno delovni center) Šmarje pri Jelšah. Med
varovanci so preživeli 2 prijetna delovna dneva. Spoznali so utrip življenja
in dela v VDC-ju.
Podrobnosti o tem, kaj vse smo delali v šolskem letu 2010/2011 si boste
lahko prebrali v biltenu, ki je pred vami. Zapisom smo dodali tudi nekaj
fotografij, da si boste lažje predstavljali dogajanja.
Uspehi in sodelovanja so rezultat skupnega dela učencev, učiteljev, staršev
in ostalih zaposlenih.
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Prijetne počitnice želimo vsem učenkam in učencem. Tistim, ki odhajate
želimo uspešno nadaljevanje izobraževanja. Znanje in vrednote, ki ste jih
pridobili v naši šoli, pa dobro uporabite.
Vsem zaposlenim želim prijetne dopustniške dni.
Ana Antlej, ravnateljica

Anita Kidrič, 9. a

Martin Korenak, 9. a

UPRAVLJANJE ŠOLE
Najvišji organ vodenja šole je SVET ZAVODA. Svet zavoda je sestavljen iz
enajst članov, ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki
ustanoviteljev:
 Miran Ulbin - Rogaška Slatina,
 Martin Korez - Šmarje pri Jelšah, Rogatec,
 Vladko Vindar - Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli,
pet predstavnikov zavoda:
 Apolonija Kunštek,
 Tatjana Kodrič,
 Melita Radmanović,
 Ivan Škorjanec,
 Beno Urbič,
in trije




predstavniki staršev:
Ivan Zagoda,
Slavko Stanojević,
Amon Zinka.
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Svet šole obravnava:
 vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli,
 usmerja materialno poslovanje šole,
 sprejema letni delovni načrt,
 sprejema zaključno poročilo,
 sprejema poslovno poročilo,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.
RAVNATELJICA je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
SVET STARŠEV sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih
posameznih oddelkov šole. Starši se povezujejo s šolo z namenom doseganja
skladnejšega delovanja na vzgojno-izobraževalnem področju.
Vsebina dela, ki jo obravnavamo na svetu staršev, je: LDN, sodelovanje v akcijah
šole, tekoča problematika ter posebnosti iz življenja in dela šole.
Sestanke sveta staršev sklicuje predsednik sveta staršev na pobudo predstavnikov
sveta staršev in na pobudo ravnateljice.
Člani svet staršev so:
1. a, 3. a razred Marinka Rajher
4. a, 5. a, 6. a razred Cvetka Smole
7. a, 8. a razred Stanojević Slavko
9. a razred Polona Vantur
OVI 2., 4. stopnja Marta Pobežin
OVI 5. stopnja Ivan Zagoda
dislocirana enota Podčetrtek:
1. b razred Anica Kotnik
4. b, 5. b razred Terezija Štefančič

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna delavka Darja Plavčak svetuje učencem z vzgojnimi,
disciplinskimi, razvojnimi, osebnimi in socialnimi posebnostmi. Načrtuje,
koordinira in izvaja vpis ter sprejem učencev, ki se na osnovi odločbe
Zavoda RS za šolstvo vključijo v naš program. Spremlja novosti šolskega
programa in sodeluje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo,
Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Ambulanta za otroško in
mladostniško psihiatrijo idr.). Vključuje se v iskanje možnih oblik podpore
Šolsko leto 2010/2011
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in pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski. Z učitelji sodeluje pri
spremljanju učnega in osebnostnega napredka učencev ter opravlja
poklicno svetovanje, pri katerem učencem individualno svetuje, jih
seznanja z možnostmi izobraževanja po zaključku 9. razreda in drugimi
novostmi poklicnega usmerjanja.

DELO ŠOLSKIH AKTIVOV
AKTIV III. TRIADE
V aktiv tretje triade so vključeni strokovni delavci naše šole, ki delajo z
učenci tretje triade: Melita Radmanović, Tatjana Ivačič, Beno Urbič,
Majda Ungar, Maja Sekirnik, Darja Plavčak in Ana Gregurić.
Načrtovali smo štiri aktive in sestavili program dela.
Na aktivih smo sprejeli skupne kriterije za preverjanje in ocenjevanje
znanja, načrtovali dneve dejavnosti in izvedbo skupnih naravoslovnih dni,
skupnih kulturnih dni, skupnih tehniških dni, skupnih športnih dni, o
pripravi na šport – špas, dogovarjali smo se o pripravah in izvedbah
prireditev, o pripravi na šolsko tekmovanje v matematiki, o pripravi na
državno tekmovanje v matematiki, o športnih tekmovanjih v nogometu,
atletiki na regijskem in državnem nivoju, o tekmovanju mladih tehnikov, o
pripravah in izvedbi delovne prakse učencev 9. razreda, o izvedbah raznih
akcij: zbiranje starega papirja, izrabljenih baterij, izvedbi čistilne akcije, o
ekskurzijah, o urejanju panojev- razstavah…
Na vsakem aktivu smo izmenjali izkušnje in se medsebojno dopolnjevali.
Vse naloge za šolsko leto 2010/2011 so bile realizirane.
Člani aktiva III. triade ocenjujemo, da je bilo delo vestno opravljeno,
sodelovanje med učitelji je bilo dobro,vsak je konstruktivno pripomogel k
izboljšanju dela v prid našim otrokom.
Vodja aktiva III. triade je bila Ana Gregurić.
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AKTIV I. IN II. TRIADE
Člani aktiva I. in II. triade so strokovni delavci, ki delajo z učenci prve in
druge triade: Melita Radmanović, Maja Sekirnik, Jožica Žolgar, Jasmina
Šket, Darja Plavčak in Polona Gregurić.
Načrtovali in izvedli smo 4 aktive ter sestavili program le teh. Na aktivih
smo načrtovali dneve dejavnosti, skupne naravoslovne, kulturne dni in
športne dni. Sprejeli smo kriterije za opisno ocenjevanje. Načrtovali smo
programe za prireditve, se dogovarjali glede izvedbe raznih akcij: zbiranje
starega papirja, praznih baterij, čistilne akcije.
Načrtovane naloge so bile za šolsko leto 2010/2011 realizirane.
Člani aktiva I. in II. triade menimo, da smo delo uspešno opravili.
Vodja aktiva I. in II. triade je bila Polona Gregurić.

Boštjan Strnad, 9. a

Šolsko leto 2010/2011
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je namenjena učencem in strokovnim delavcem šole.
Vsestransko dopolnjuje pouk posameznih predmetov, saj imajo uporabniki
na razpolago cca. 4300 enot knjižnega (leposlovje in strokovna literatura)
in neknjižnega gradiva. Izposoja knjig v knjižnici je potekala po urniku
(pred poukom, med odmori in po pouku). Osnovna naloga šolske knjižnice
je, da s knjižnim gradivom in različnimi oblikami dela obogati vse faze
učno-vzgojnega dela na šoli. Knjižnični fond je bil v letu 2010 smotrno
izbran, saj je sledil novostim na področju strokovne literature in leposlovja,
s poudarkom na nabavi čim več novih slikanic, ki so glede na preteklo
statistiko izposoje najbolj brane. Naročenih je bilo 8 različnih vrst
periodičnega tiska. Periodične publikacije so bile na razpolago v knjižnici
in v zbornici.
Dejavnost knjižnice se je v letu 2010 svojim delom vključevala v vzgojnoizobraževalno delo šole z bibliopedagoškimi urami, ki smo jih izvajali v
okviru dogovorjenih ur pri predmetih v vseh oddelkih. Učenci so
spoznavali knjižne novosti in periodiko, pridobivali orientacijo v
knjižničnem prostoru in gradivu, spoznavali so klasične načine iskanja v
priročnikih in slovarjih. Skozi celo šolsko leto smo pripravljali različne
kvize, nagradne uganke in manjše razstave na panojih pred knjižnico.
Obeležili smo obletnico rojstva Hansa C. Andersena in pripravili razstavo
njegovih knjig in učno uro v knjižnici za I., II. triado in učence iz oddelkov
OVI. Ob Prešernovem dnevu smo v knjižnici pripravili razstavo
Prešernovih literarnih del. Skupaj z učenci smo krasili knjižnico z
ustvarjalnimi plakati, na katerih so predstavljali prebrana literarna dela ter
lastno literarno ustvarjanje. Sedmi razred je v okviru projekta Rastem s
knjigo obiskal knjižnico v Rogaški Slatini.
Knjižnico so učenci zelo radi obiskovali. Statistika izposoje v letu 2010
znaša kar 444 obiskov in 565 izposojenih enot. Glede na nizko število
učencev je obisk šolske knjižnice odličen. Vse leto smo se trudili, da bi
branje dobilo poudarek v učnem procesu, da bi bralna kultura, kljub
pritisku novih medijev, rasla in bi branje postalo naša skupna skrb. V ta
namen je naš računalnikar oblikoval priznanja za učence, bralce, ki so
redno in zavzeto brali ter pogosto obiskovali šolsko knjižnico. Poskrbljeno
Šolsko leto 2010/2011
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je bilo tudi za strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev (Srečanja
mentorske mreže za knjižničarstvo).
Knjižničar vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si učenci
izposojajo učbenike, ob izteku šolskega leta pa jih vrnejo nazaj v knjižnico.
Izposoja je bila za vse učence v šolskem letu 2010/11 brezplačna in jo je
krilo Ministrstvo za šolstvo in šport.
Knjižnico, knjižnično delo in učbeniški sklad sta urejala Tatjana in David
Ivačič.

PROJEKTI
PROJEKT PASAVČEK
V projekt Pasavček so bili vključeni učenci in razredničarke oddelka 1. b
(dislocirana enota Podčetrtek), kombiniranega oddelka 4. b in 5. b
(dislocirana enota Podčetrtek), kombiniranega oddelka 1. a in 3. a ter
kombiniranega oddelka 4. a, 5. a, 6. a. Koordinatorica je bila Darja
Plavčak.
Cilj projekta je bil seznaniti učence in starše s prometno varnostjo in
pravilno zavarovanostjo otroka v osebnem avtomobilu. Osrednji lik
projekta je bil pasavček, osrednji moto pa: RED JE VEDNO PAS PRIPET!
Posebne ure v oddelku so bile namenjene ozaveščanju otrok o
pomembnosti varnosti v avtomobilih na način, da so učenci prejeli različna
gradiva (kazalo za knjige, brošure Red je vedno pas pripet, nalepke za roke
itd), reševali različne križanke na to temo, ustvarjali lik Pasavčka na
različne načine in o temi razpravljali.
Projektno delo smo izvajali v sodelovanju z Javno agencijo Republike
Slovenije za varnost prometa.

Fotografije: Učenci režejo in šivajo lik »Pasavčka Kopitljačka«
Šolsko leto 2010/2011
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INOVACIJSKI PROJEKT: E-GRADIVA PRI POUČEVANJU
SOCIALNIH SPRETNOSTI
Preko projekta sodelujemo z Zavodom za šolstvo. Svetovalna delavka
Darja Plavčak je izdelala lastna e-gradiva in jih objavila na spletni strani
šole (zavihek svetovalne službe). Poleg tega, da jih je vključevala pri
nekaterih svetovalnih razgovorih, jih je na ta način dala v uporabo tudi
drugim: učencem, učiteljem, staršem in drugim »bralcem spleta«. Nastala
e-gradiva so namenjena spodbujanju nekaterih socialnih veščin, ki se jih
lahko naučimo, in so: »Čustva«, »Družina in prijatelji« in »Pozdravi«.

OTROK-POLICIST ZA EN DAN
Učenka Sara Stanojević je sodelovala v preventivnem projektu "Otrokpolicist za en dan", ki ga je organizirala Policijska postaja Rogaška Slatina.
Učenka je v spremstvu svetovalne delavke Darje Plavčak obiskala
policijsko postajo, kjer so policisti predstavili vlogo policije v družbi pri
zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega
premoženja, varnostne razmere na lokalnem
območju, organiziranost policije in nalog, ki jih
opravljajo posamezni policisti (dežurni, patrulje,
kriminalisti, vodje policijskih okolišev itd) in
pokazali prostore, vozila in opremo, ki jih policisti
uporabljajo pri svojem delu. Učenka Sara je nato
dobila posebno majico in kapo, na kateri piše:
"OTROK POLICIST" in se skupaj s policisti in drugimi sodelujočimi
odpravila na "teren". Na "terenu" si je ogledala preventivno delo policistov
(svetovanje in opozarjanje, formalni in neformalni razgovori itd in delo
policistov prometnikov. Ob vrnitvi na policijsko postajo je dobila darilno
vrečko z nekaj predmeti, ki jih policija uporablja pri preventivnih
aktivnostih.

Šolsko leto 2010/2011
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PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
V sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo
Slovenije smo izvedli projekt, v katerem smo
prikazali izmenjavo bogatih izkušenj med
različnimi
generacijami.
Povezali
smo
tradicionalna in starodavna znanja ter veščine s
sodobnimi dognanji in tehnologijami. Prikazali
smo pomen občutka varnosti, druženja v naravi in
naklonjenosti do živali, kar smo dokumentirali s
sodobno tehnologijo: diktafonom, digitalno fotokamero in CD-jem.
Poudarili smo tudi pomen rokopisa. Projektna skupina je bila v sestavi:
Darja Plavčak (mentorica), Matjaž Žuran (tehnična obdelava in montaža),
Vladimir Kamenšek (dedek), Lea Ivanuš Kamenšek (vnukinja).

PROJEKT ENO DAN SAJENJA DREVES
Organizacija
ENO
(Environment
Online
Organisation) je globalna virtualna šola in mreža za
trajnostni razvoj. V akcijo sajenja dreves je vsako
leto vključenih več šol in otrok. Začeli so leta 2000
in od takrat posadili že skoraj 5 milijonov dreves.
Njihov cilj v letošnjem letu je bil, da se na projekt
odzove 10000 šol vsega sveta in da skupaj posadimo
1 milijon dreves. Del tega lepega zelenega dogodka
smo bili vsi, ki smo na dan prireditve Šport in špas,
14.5.2011, posadili Japonsko češnjo.
ŠOLSKA HRANILNICA
Z Banko Celje smo sodelovali pri odprtju Šolske hranilnice.
Vsak varčevalec ali razred je lahko dobil hranilno knjižico,
na katero bi polagal ali dvigoval denar le v šolski hranilnici.
Šolska hranilnica je obratovala ob sredah od 10h do 11h ali
po dogovoru pri svetovalni delavki.
Šolsko leto 2010/2011
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ŠOLSKI EKOVRT »MATERINA DUŠICA«
V letošnjem šolskem letu smo
se pod mentorstvom Davida
Ivačiča vključili v poldrugo
leto trajajoči projekt »Šolski
ekovrtovi«,
ki
ga
pod
pokroviteljstvom švicarskega
sklada za razvoj vodi Inštitut
za
trajnostni
razvoj
iz
Ljubljane. V projekt so
vključeni učenci PPVI. Projekt je sestavljen iz dveh delov: načrtovanje in
izobraževanje ter izdelava vrta. Ustvarjanje našega ekovrta je učencem
omogočil neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin (in
živali). Tako postaja skrb zanje vsakdanja dragocena izkušnja. Pri
projektu je najpomembnejše, da učenci doživijo neposredno izkušnjo pri
urejanju in vzdrževanju vrta in prepričani smo, da nam je to tudi uspelo.
Učenci pri tem delu zelo uživajo in vzgojena zelišča s pridom uporabljajo v
šolski kuhinji. Prav tako po svojih močeh pomagajo pri urejanju spletne
strani.

DOSEŽKI UČENCEV
»ČISTI ZOBKI«
Učenci, ki so se celo šolsko leto trudili in si
lepo umivali zobke, so se nagradno udeležili
prireditve "Čisti zobki", ki jo je organizirala
Majda Kramberger v OŠ Šmarje pri Jelšah.
Prireditev je popestril čarovnik Toni s
pomočnikom Papijem.
Učenci, ki so se prireditve udeležili, so bili:
Andrej Šmit, Alen Čosić, Denis Zakošek,
Tihomir Auguštin in Katja Sajko. Jan Šket je
dobil posebno darilo, ker je bil vsa leta šolanja
zelo priden pri umivanju svojih zob.
Šolsko leto 2010/2011
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VESELA ŠOLA
Vesela šola je priljubljena izobraževalna rubrika v revijah
Pil in Plus in hkrati številčno največje slovensko
tekmovanje v znanju. Sledi spoznanjem sodobnega sveta in potrebam
današnjega šolarja. Je tekmovanje, a je hkrati več kot to – so raziskovalne
naloge, poskusi, zanke, uganke in novi izzivi znanja. Teme so mesečno
izbrane tako, da poglabljajo šolsko snov, hkrati pa jo nadgrajujejo, širijo in
bogatijo. Aprila je potekalo šolsko tekmovanje, v katerem je pod
mentorstvom Darje Plavčak sodeloval Denis Zakošek iz 6.a razreda.
Dosegel je zadostno število točk, da se je uvrstil na državno tekmovanje, ki
je vključevalo naslednje teme: drugačnost in enakopravnost, zgodovina
denarja, na kratko o filmu in risankah, soline, skrivnostni svet vulkanov,
nepogrešljiva robotika in stari Egipt. Denis je ob koncu šolskega leta prejel
bronasto in srebrno priznanje Vesele šole.
ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE:
»RAČUNANJE JE IGRA «
4. 3. 2011 smo izvedli šolsko tekmovanje v matematiki RA=I 2011.
Sodelovali so vsi učenci.
Učenci z najboljšimi dosežki v razredu so se udeležili državnega
tekmovanja v matematiki RA=I 2011 na Jesenicah 2.4.2011. Tekmovalci
na državnem tekmovanju RA=I in njihovi rezultati:
4. a : MELANI DROLC – 24. mesto
4. b . KLEMEN RAZUM -23. mesto
5. b : DANIJEL ČONČ – 18. mesto
6. a : DENIS ZAKOŠEK – 23. mesto
7. a : SARA STANOJEVIĆ – 9. mesto
8. a : ALJAŽ BOROVŠEK – 5. mesto
Najboljši matematik naše šole je ALJAŽ BOROVŠEK. Povprečje točk v
8.r. na državnem tekmovanju je bilo 27,12, Aljaž pa je dosegel 34 točk.
Vsi mu čestitamo.
Mentorica šolskega in državnega tekmovanja je bila Ana Gregurić.

Šolsko leto 2010/2011
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Nestrpno pričakujemo.

Tekmovalci in mentorica.

Tudi plesali smo.
NAGRADNI NATEČAJ CINKARNE CELJE " PTIČJE KRMILNICE"
Učenci naše šole so se z izdelavo ptičjih krmilnic
udeležili nagradnega natečaja, ki ga je
organizirala Cinkarna Celje. Pri pouku tehnike in
tehnologije so učenci pod vodstvom učitelja Bena
Urbiča naredili 5 ptičjih krmilnic. Učenci 9. in 8.
razredov so po svojih idejah in iz različnih
materialov naredili ptičje krmilnice in jih poslali
v Celje na oceno strokovni komisiji.
Po nestrpnem pričakovanju rezultatov v mesecu decembru so nam
sporočili, da se je ena izmed naših krmilnic v konkurenci 80 krmilnic
uvrstila med prvih pet (5) najlepših.
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Udeležili smo se tudi podelitve v Celju, kjer so naši učenci za vložen trud
od organizatorja natečaja prejeli praktične nagrade.

TEKMOVANJA NA ŠPORTNEM PODROČJU
V šolskem letu 2010/11 smo organizirali in se udeležili področnega
tekmovanja v nogometu. Dne 13.4.2011 so učenci štirih sodelujočih ekip
na nogometnem igrišču OŠ Rogatec odigrali šest tekem po sistemu »vsak z
vsakim«. Tekmovanje se je pričelo ob 9. uri in zaključilo ob 12.30 s
podelitvijo pokalov najboljšim. 1. mesto je osvojilo moštvo OŠ Žalec,
sledila ji je ekipa OŠ Glazija Celje, 3. mesto pa je pripadlo učencem VIZ
III. OŠ Rogaška Slatina pod vodstvom mentorja g. Bena Urbiča, 4. mesto
so zasedli učenci iz CVIU Velenje.
Na področnem tekmovanju v atletiki na atletskem stadionu v Celju smo
dosegli izvrstne rezultate. Tekmovali smo z ekipami petih drugih šol,
nastopili smo v tekih na 1000 m, 300 m, 60 m, skoku v daljino ter v metu
vortexa. Učenke in učenci so dosegli sledeče rezultate: v teku na 1000 m je
Sanja Slemenšek osvojila 3. mesto, Robert Kapelaro 2. mesto in Tihomir
Auguštin 3. mesto. V teku na 60 in 300 m je Robert Nežmah prepričljivo
premagal konkurenco in osvojil 1. mesto v obeh disciplinah. Sara
Stanojević je v teku na 60 m osvojila 3. mesto, Maruša Ržen in Melani
Drolc pa sta v družbi precej starejših učenk osvojili 2., oz. 4. mesto v teku
na 300 m. Simon Polutnik je v teku na 300 m zasedel 9. mesto, Aleksander
Bevc in Eva Strgar sta v skoku v daljino oba dosegla 7. mesto. V metu
vortexa sta učenki Melani Drolc in Katja Sajko zasedli 6. in 5. mesto ter
Denis Zakošek in Jan Šket 9. in 7. mesto. Ekipno so učenke s 3. mestom
osvojile pokal, učenci pa so bili v ekipni razvrstitvi na 4. mestu. Najboljši
trije učenci področnega tekmovanja so imeli pravico do nastopa na
državnem atletskem tekmovanju v Murski Soboti, kjer je bilo prijavljenih
35 šol iz cele Slovenije. Naši učenci so dosegli sledeče rezultate: v teku na
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1000 m sta Robert Kapelaro in Tihomir Avguštin osvojila 15., oz. 14.
mesto, Sara Stanojević v teku na 60 m 10. mesto, Sanja Slemenšek v teku
na 1000 m 13. mesto, Robert Nežmah pa je v teku na 300 m ponovno
stopil na zmagovalne stopničke z osvojenim 3. mestom.
REGIJSKO TEKMOVANJE
KOROŠKE REGIJE

MLADIH

TEHNIKOV

CELJSKO-

Dne, 14.4.2011, so se učenci naše šole udeležili tekmovanja Mladih
tehnikov na Ravnah na Koroškem. Po uspešno izvedenem tekmovanju smo
si ogledali Koroški naravoslovni muzej. Po ogledu so učenci prejeli
zaslužena priznanja in priročna darila, ter se v veselem vzdušju vrnili
domov v Rogaško Slatino. Tekmovanja so se udeležili: Jan Cajzek, Simon
Pobežin, Katja Sajko, Anita Kidrič, Robert Kapelaro in Denis Zakošek.
Učence sta vodila ga. Mira Drača in g. Beno Urbič.

RAZŠIRJEN PROGRAM DELA
BRALNI KROŽEK
Je pod mentorstvom Amalije Praček deloval enkrat tedensko in sicer v
četrtek zjutraj od 7. ure do 7.45 ure. K dejavnosti je bilo vključenih pet
učencev iz 4. ,5. in 6. razreda.
Namen programa je bil, da si učenci razvijejo potrebo po branju, po knjigi,
si bogatijo besedni zaklad, pridobivajo spoštovanje do materinega jezika,
se učijo spoštovati in oblikovati odnos do soljudi, narave, okolja,
človekove ustvarjalnosti, osveščajo se o vrednosti knjig, skrbi knjige v
šoli,v knjižnici, doma; naučiti se samostojnega dela z besedili v obsegu
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zmogljivosti ter da doživijo branje in pomen tega za boljše medsebojno
razumevanje med starši in otroki.
Plan dela krožka je bil realiziran. Učenci so s pripovedovanjem prebrane
vsebine s sprotnim preverjanjem, dramatizacijo in ilustracijo prebrane
vsebine dokazali, da so realizirali zadane naloge.
PRAVLJIČNI KROŽEK
Pravljične urice so se pod mentorstvom Polone Gregurić kot interesno
dejavnost izvajale celo šolsko leto ob sredah, od 7.00 do 7.45 ure, v
matični učilnici 1. in 3. a razreda. Namenjene so bile učencem prvega in
tretjega razreda. Na vsakem srečanju je mentorica učencem prebrala vsaj
eno pravljico. Odvisno od njenega obsega. Za pripovedovanje je izbrala
nove izdaje knjig slovenskih in tujih avtorjev, primerne starosti učencev.
Temo pravljic je prilagodila praznikom v tistem času,
letnemu času in različnim priložnostnim dogodkom.
Učenci so redno in z veseljem obiskovali pravljični
krožek. Poleg poslušanja pravljic so učenci tudi
zaigrali prizore (igra vlog), v katere so se zelo dobro
vživeli ter likovno ustvarjali.
Načrtovali so 35 ur, ki so jih v celoti in uspešno
realizirali.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
Računalniški krožek je pod mentorstvom Polone Gregurić bil namenjen
učencem 3. triade. Obiskovali so ga učenci 8. in 9. razreda, skupaj 7
učencev (5 dečkov in 2 deklici). Potekal je vsak petek, od 7.00 do 7.45 ure,
v računalniški učilnici. Učenci so pridobivali spretnosti uporabe
računalnika, razvijali in urili fino motoriko, orientacijo, natančnost,
vztrajnost, hitrost itd. Naučili so se uporabljati računalniške programe,
pošiljati elektronsko pošto, uriti računanje z matematičnimi didaktičnimi
igrami, oblikovati in urejati tabele in preglednice itd.
Učenci so redno in z veseljem obiskovali računalniški krožek.
Vse načrtovane ure so bile realizirane in uspešno opravljene.
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RAČUNALNIŠKI KROŽEK PPVI
V letošnjem šolskem letu je obiskovalo računalniški krožek 6 učencev in
učenk PPVI pod mentorstvom Davida Ivačiča. Pri krožku so se učili
osnovnih veščin za delo z računalnikom. Snov so utrjevali z didaktičnimi
nalogami na spletu in z nalogami prirejenimi njihovim sposobnostim.
Največ časa so namenili programu za risanje, programu za oblikovanje
besedila ter iskanju vsebin na spletu. Učenci krožek zelo radi obiskujejo in
lepo napredujejo.
DRAMSKO-PLESNI KROŽEK
Dramsko-plesni krožek je pod mentorstvom Tatjane Ivačič obiskovalo
sedem učencev tretje triade. Učenci so pokazali veliko zanimanje za
tovrstno udejstvovanje in uspešno razvijali zmožnost izražanja z gibanjem,
govorom in plesom. Letošnje leto so učenci pokazali največje zanimanje
predvsem za improvizacijo in ustvarjanje izvirnih skečev, ki so jih napisali
kar sami skupaj z mentorico. S pripravljenim programom so nastopali v
okviru šolskih prireditev, svečanih dnevih … Nastopili so tudi izven šole
(Pegazov dom).
PEVSKI ZBOR
Pevski zbor je v šolskem letu 2010/11 pod mentorstvom Polone Gregurić
obiskovalo 12 učencev od prvega do devetega razreda ter PPVI . Vaje so
potekale dvakrat tedensko, v četrtek in petek od 12.15 do 13.00.
Pri zboru so peli slovenske ljudske pesmi, slovenske umetne pesmi, kot
tudi pesmi tujih avtorjev. Z zborom smo pripravili pred bližajočimi se
prazniki (Božič, materinski dan, dan žena, ..) nastope v šoli in tudi izven
šole (Pegazov dom, gostišče Guter,...).
12. 5. 2011 smo uspešno nastopili na 21.
državni reviji Zapojmo, zaplešimo,
zaigrajmo v Lendavi.
Učenci so redno in z veseljem
obiskovali pevski zbor. Načrtovane ure
so bile realizirane, pred nastopi pa smo
imeli vaje tudi večkrat na teden.
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PRAVLJIČNI KROŽEK (dislocirana enota Podčetrtek)
Pravljični krožek v Dislocirani enoti Podčetrtek je pod mentorstvom Jožice
Žolgar potekal ob četrtkih peto šolsko uro. Obiskovali so ga trije učenci.
Učence so motivirale različne dejavnosti, ki smo jih izvajali tekom srečanj.
Navduševale so jih vedno nove pravljice domačih in tujih avtorjev ter
ljudske pravljice iz vsega sveta. Seznanili so se tudi s sodobnimi in
glasbenimi pravljicami. Četrtkova druženja smo velikokrat popestrili še z
obiskom šolske knjižnice ali Splošne knjižnice v Podčetrtku.
Ob branju in poslušanju pravljic so učenci tudi likovno ustvarjali ter
ustvarjali izdelke iz papirja in drugih materialov. Druženja so minila v
prijetnem vzdušju.
LIKOVNI KROŽEK (dislocirana enota Podčetrtek)
Likovni krožek so pod mentorstvom Maje Sekirnik obiskovali učenci od 1.
do 5. razreda. V prvem ocenjevalnem obdobju je potekal ob sredah, v
drugem pa ob ponedeljkih.
Učenci so ustvarjali na različnih likovnih področjih, pri tem so uporabljali
različne materiale in pripomočke. Ob tem so razvijali ročne spretnosti, se
učili natančnosti in vztrajnosti, pridobivali delovne navade ter bili
ustvarjalni. Izdelali so razne izdelke, ki so se nanašali na letni čas in
aktualne praznike, to so žabice, zajčki, metuljčki, voščilnice za mamice,
piščančki… Risali so risbice ter izdelke razstavljali na panoju na hodniku
pred razredom.
ŠOLA V NARAVI NA DEBELEM RTIČU
Po letnem delovnem načrtu smo od 6.6. do 10.6.2011 pod mentorstvom
Melite Radmanović izvedli šolo v naravi na Debelem rtiču v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RK Slovenije. Šole v naravi se je udeležili pet
učencev 5. in 6. razreda. Spremljali so jih trije učitelji (dva plavalna in
specialna pedagoginja). Vse načrtovane aktivnosti so kljub slabemu
vremenu realizirali. Plavalno znanje smo pridobivali in izpopolnjevali v
bazenu hotela Arija. Pouk in športne vsebine so potekale ob morju, na
športnih igriščih zdraviliškega kompleksa in v vili Celcer, kjer so bili
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nastanjeni. Poleg omenjenih dejavnosti so bivanje popestrili z izletom v
Piran, kamor so se odpravili z ladjico.
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO - ŠŠD
Interesno dejavnost ŠŠD so pod mentorstvom Melite Radmanović vsak
torek od 7.00 – 7.45 obiskovale štiri učenke. Realizacija ur je bila 102,86
%, realizacija obiska 93,75 %. Načrtovane vsebine plesa in plavanja so bile
obravnavane, globalni cilji doseženi. Zaradi želje po čim boljših rezultatih
na atletskem področnem in državnem tekmovanju smo namesto fitnesa in
enega tri-urnega sklopa plavanja realizirale vadbo atletike, ki je temeljila
na izpopolnjevanju znanja tekmovalnih disciplin.
Vadba je potekala, tako kot prejšnja leta, v zelo sproščenem in delovnem
vzdušju. Deklice so pri vseh aktivnostih aktivno sodelovale, predvsem pri
plesu, kjer so polne zamisli in so le te poizkušale tudi gibalno udejanjiti.
Povezovale so ritem in gibanje ter razvijale estetsko tenkočutnost in
kritičnost. Plesne koreografije so predstavile na novoletni prireditvi, na
prireditvi v šoli ob materinskem dnevu in v Pegazovem domu.
V pogovoru o minulem delu in načrtovanju aktivnosti za prihodnje šolsko
leto so učenke izrazile željo, da bi bil program dela v naslednjem šolskem
letu ostal enak.
CICI VESELA ŠOLA
Cici vesela šola (CVŠ) je vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido, v
kateri sodelujejo učenci posebnega programa v času podaljšanega bivanja
že kar nekaj let. Tudi letos so CVŠ sklenili s Ciciveselošolskim dnevom.
Na ta dan so učenci reševali igrive vprašalnike in se tako preizkusili v
znanju in iznajdljivosti ter drug drugemu pomagali pri reševanju. V Cici
Veseli šoli ni ocenjevanja in tekmovanja. Vsi, ki sodelujejo pri reševanju
teh vprašalnikov pa prejmejo pohvalo.
KOREKTIVNA GIMNASTIKA
Korektivno gimnastiko, ki je potekala v Termah Rogaška Slatina, sta vsak
petek od 12.00 do 13.30 obiskovala dva učenca. Načrtovane vsebine so
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bile v celoti realizirane, cilji doseženi. Oba učenca sta napredovala v
plavalnih veščinah. Delo je potekalo individualno po Halliwickovi metodi.
KOLESARSKI IZPIT
V času od 16.5. 2011-26.5.2011 so učenci naše šole (7.r., 8.r.) opravljali
kolesarski izpit pod mentorstvom Benota Urbiča in v sodelovanju s I. OŠ
Rogaška Slatina. Pod budnim nadzorom policistov in članov Avto-šole
Prah so nabirali izkušnje v mestni vožnji in se pripravljali na izpitno
vožnjo, ki je potekala 26.5.2011 po že ustaljeni poti. Po uspešno opravljeni
vožnji so se učenci zadovoljni odpravili s kolesi do ribiške koče na
Vonarskem jezeru in se po eni uri postanka vrnili na šolo. V zadnjem tednu
letošnjega leta pa so učenci pokazali še znanje iz cestno-prometnih
predpisov, saj so v šoli reševali testne pole. Učenci so pokazali zavidljivo
raven znanja, si prislužili kolesarski izpit in s tem kolesarsko izkaznico.
Še enkrat se zahvaljujemo I. OŠ Rogaška
Slatina in mentorici Lidiji Sinkovič, da so nas
sprejeli medse. Prav tako se zahvaljujemo
policistom iz
Rogaške Slatine, ki so urejali promet v času,
ko so se učenci vozili s kolesi po mestnih
ulicah.
VARSTVO VOZAČEV
Na šoli smo izvajali jutranje varstvo za učence nižje in višje stopnje ter
varstvo po končanem pouku. Ure varstva v matični šoli so izvajali Amalija
Praček, Ana Gregurić, Tatjana Ivačič in Darja Plavčak. V dislocirani enoti
Podčetrtek pa so za varstvo skrbele naslednje učiteljice: Jožica Žolgar,
Jasmina Šket, Maja Sekirnik in Darja Plavčak.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk je bil organiziran po urniku za učence, ki so pri posameznih
predmetih presegali določene standarde znanja.
Dopolnilni pouk je bil organiziran za učence, ki so potrebovali dodatne
spodbude pri učenju.
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DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
Letos smo na šoli izvedli dva skupna kulturna dneva. Prvi je bil meseca
decembra, in sicer ogled vrhunsko zasnovane gledališke predstave Borisa
Kobala v ljudskem gledališču Celje – Cesarjeva nova oblačila, drugi pa na
pustni torek, z naslovom Pustovanje. Priprave na slednjega so se začele že
s tehniškim dnem, na katerem smo izdelovali maske. Letos smo se odločili
za skupen motiv - živali. Tako so učenci iz različnih materialov izdelovali
medvede, peteline, zajčke, pujske, hobotnice in mačke. Učenci iz oddelka
posebnega programa OVI pa so se, izvirno kot vsako leto, prelevili v
Arabce.
DELOVNI DNEVI OVI 4
Učenci posebnega programa imajo kar dosti ur pouka namenjenih delovni
vzgoji in v okviru le-te imajo delovne dni. Delovni dnevi so namenjeni
spoznavanju in izkušanju praktičnega, novega, ki ga v okviru pouka težko
izvedemo. Učenci OVI 4. so v letošnjem šolskem letu pod mentorstvom
Polone Kunštek imeli šest delovnih dni. Prvi delovni dan so imeli v
mesecu oktobru, ko so obirali jabolka v sadovnjaku v Bistrici ob Sotli.
Drugi je bil namenjen ogledu VDC-ja v Šmarju pri Jelšah in spoznavanju
njihovega vsakdana. Tretji in četrti delovni dan sta bila bolj praktične
narave. V mesecu decembru so učenci izdelovali novoletne okraske,
meseca marca pa pustne maske. Ker se učenci zavedajo, kako pomembno
je, da je okolica naše šole lepa, čista in urejena, smo peti delovni dan
namenili čistilni akciji. Zadnji delovni dan smo izpeljali tik pred koncem
šolskega leta, za katerega smo se odločili, da se bomo uredili in z novimi
pričeskami vstopili v počitnice – obiskali smo frizerski salon.
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Simon z novo pričesko

Tomi z novo pričesko

Goran opazuje delo frizerke

DELOVNI DNEVI OVI 5
DELOVNI DAN V BISTRICI OB SOTLI, 8.10.2010
Na plantaži v Bistrici ob Sotli smo obirali jabolka, na Kristan Vrhu pa smo
lovili ribe.

DELOVNI DAN ŠMARJE PRI JELŠAH, 15.11.2010
Obiskali smo VDC v Šmarju pri Jelšah.
Delali in družili smo se z varovanci VDC – ja .

Šolsko leto 2010/2011

24

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

DELOVNI DAN ROGAŠKA SLATINA, 30.11.2010
Izdelovali smo okraske in okrasili šolske prostore ter našo učilnico.

DELOVNI DAN ROGAŠKA SLATINA, 16.2.2011
Izdelali smo cvetlične lončke za mamice, ter posejali pšenico.

DELOVNI DAN ŠMARJE PRI JELŠAH , 12.4.2011
Ponovno smo obiskali VDC v Šmarju pri Jelšah. Delali smo z varovanci
(vstavljali bombice v škatle) in se z njimi družili.
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DELOVNI DAN ROGAŠKA SLATINA, 3.6.2011
Urejali smo zeliščni vrt, sadili sončnice in buče, pobirali kamilice in bezeg.

TEHNIŠKI DNEVI
V letošnjem šolskem letu 2010/2011 smo pod mentorstvom Benota Urbiča
uspešno izvedli naslednje tehniške dneve:
Obisk MOS –a (Mednarodni Obrtni Sejem) v Celju

Ogled muzeja na prostem Rogatec
(sodelovanje na delavnicah)
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Gostovanje ob 100-letnici Šolskega centra Šentjur
(sodelovanje na delavnicah)

Ogled AMZS centra v Rogaški Slatini ob svetovnem
dnevu prometne varnosti

Izdelava pustnih mask in oblačil na šoli

Drugi del tehniških dni (5 dni) so učenci 9. razredov
uspešno opravili v obliki delovne prakse. 8. razred je v
tem času opravil še preostalih pet tehniških dni na šoli
(tehniška delavnica), kjer je potekala obdelava lesnih
gradiv. Učenci so izdelovali različne izdelke iz lesa,
ogledali pa so si tudi proizvodnjo orgel v Orglarstvu
Škrabl v Rogaški Slatini.
NARAVOSLOVNI DNEVI
Pod mentorstvom Ane Gregurić smo se na skupni naravoslovni dan
odpravili v Radovljico, na ogled Čebelarskega
muzeja, kjer smo spoznavali pomen medu v
prehrani, način njegove uporabe in njegovo
zdravilno moč. Ogledali smo si čebelarska orodja in
razne tipe panjev, poslikane pročelne deščice panjev,
panjske končnice in motive itd.
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Na šoli nas je na »dan medu« (18.11.2011)
obiskal čebelar Branko Padjan, ki nam je
prav tako predstavil zdravilno moč medu,
učenci pa so se posladkali ob medenem
zajtrku in medenjakih, ki so jih spekli pri
urah gospodinjstva.

DELOVNA PRAKSA UČENCEV
V tem šolskem letu smo pod mentorstvom Ane Gregurić organizirali
petdnevno delovno prakso za učence 9. razreda, ki so dopolnili 15 let
starosti, v delovnih organizacijah:
- PROGRAM MEKOM – OBRAT ROGATEC: en učenec
- VRTNARSTVO IN GRADNJE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. Rog. Sl.:
dva učenca
- DROGA KOLINSKA; ŽIVILSKA INDUSTRIJA d.d., PE ROGAŠKI
VRELCI Rog. Sl.: en učenec
- COMETT DOMOVI d.o.o., PEGAZOV DOM ROG: SLATINA: dve
učenki
- VITAL MESTINJE: en učenec
Delovna praksa je potekala od 28. 3. 2011 do 1. 4. 2011 po 5 ur dnevno.
Učenci so imeli v delovnih organizacijah svoje mentorje, kateri so jih prvi
dan seznanili z varnostjo pri delu, nato pa vodili in usmerjali njihovo delo.
Redno je bil vzpostavljen stik z delovno organizacijo, z razredničarko in s
starši za sprotno reševanje morebitnih težav.
Učenci so bili na delovno prakso pripravljeni in motivirani in ni bilo težav
pri izvajanju. Njihovi mentorji so po končani praksi ocenili učenčevo
rednost, upoštevanje navodil, natančnost, vztrajnost, prizadevnost in
zanesljivost pri delu ter podali splošno oceno. Povprečno oceno odlično so
dosegli trije učenci, prav dobro prav tako trije učenci in oceno dobro je
dosegel en učenec. Dosežene ocene se nanašajo tudi na učenčeve
sposobnosti, sicer so se pa vsi zelo trudili in glede na to bili vsi zelo
uspešni.
Vsi učenci so imeli brezplačno malico, na koncu so bili nekateri učenci
celo nagrajeni z izdelki delovne organizacije ali denarno. Največja
pridobitev za učence pa je nova izkušnja, nova spoznanja, doživljanje
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utripa delovne organizacije, preizkus samega sebe, kako premagati napor,
kako se prilagoditi in vztrajati pri delu.
Vsi učenci so bili zelo zadovoljni po končani delovni praksi, zadovoljni z
mentorji in delom in ponosni nase, da so bili uspešni.
En učenec 9. razreda še ni dopolnil 15 let starosti, zato je bil vključen v
tehniške dneve (5) pod vodstvom učitelja TIT.
NEKAJ SLIKOVNIH UTRINKOV Z DELOVNE PRAKSE:

Tukaj je opravljal delovno prakso Robi
(Gorenje Rogatec).

Katja in Anita sta skrbeli za dobro počutje
varovank v Pegazovem domu.

Katja se prav nič ne jezi ob igri ČLOVEK NE
JEZI SE.

Kako je vrtnarila Sanja (Vrtnarstvo in
gradnje Rogaška Slatina):

Boštjan obvlada tudi stroje.
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PROSLAVE IN PRIREDITVE
Na III. OŠ smo v šolskem 2010/2011 izpeljali številne kulturne in zabavne
prireditve. Med njimi velja izpostaviti živahno novoletno proslavo v
mesecu decembru, radijsko oddajo ob kulturnem prazniku ter proslavo ob
dnevu žena in materinskem dnevu. Tradicija prirejanja marčevske proslave
je znova potrdila, da je prireditev za mamice na III. osnovni šoli res velik
in obiskan dogodek, na katerega z veseljem pridejo vse mamice, skrbnice,
pa tudi babice, tete, nekdanje zaposlene ... Tako je naša majhna šolska
telovadnica tudi letos kar pokala po šivih. Nenazadnje se je zelo veselijo
tudi učenci, ki z veseljem pokažejo, kaj so se naučili in pripravili zanje.
Zavedamo se, da je ključ do uspešnega delovanja družbe v tem, da
ustvarimo stike med ljudmi, med mlajšimi in starejšimi generacijami in
zato kot velik korak k temu ponosno štejemo tudi dobro in uspešno
sodelovanje s Pegazovim domom in, zdaj že nekajletno, uspešno pripravo
proslav tudi za njihove varovance.

DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ
Tretje leto zapored smo se v soboto, 14.5.2011 pridružili vseslovenski
prireditvi Dnevu druženja in gibanja vseh generacij, pod okriljem
organizacije ŠPORT - ŠPAS. Prireditev je pod mentorstvom Melite
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Radmanović potekala v okviru
športnega dne, na katerem so
sodelovali vsi zaposleni, učenci,
starši ter povabljeni gostje. Zelo
smo bili veseli, da se je vabilu
odzval g. župan Branko Kidrič.
Ga. Poldka Grozej je na prireditvi
izvajala meritve krvnega tlaka in
smo ji zelo hvaležni, da je uspela
ustreči
vsem
številnim
zainteresiranim obiskovalcem. Policisti iz Rogaške Slatine pa so nas
navdušili s predstavitvijo svojega dela.
Poleg enournega pohoda v okolico šole smo si ogledali zeliščni vrt,
zasadili drevo, izvedli likovne delavnice in športne igre. Z organizacijo
prireditve želimo prispevati k navduševanju učencev, mladih in starejših za
kakovostnejše življenje, kamor spadajo vrednote športa, zdravja, ekologije
in medsebojnega razumevanja.
»MIKLAVŽEVANJE« IN BOŽIČEK
V petek, 3.12.2010 je bil za učence VIZ III. Osnovne šole Rogaška Slatina
poseben dan, saj jih je kot vsako leto obiskal Miklavž. Polni pričakovanj
so ga nestrpno čakali v avli šole. Ob prihodu ga je pevski zbor pozdravil s
pesmijo. Miklavž je vsakemu učencu osebno izročil darilo in se z njim
pogovoril. Upamo, da nas obišče tudi prihodnje leto.
Prav tako nas je obiskal in obdaril Božiček.
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PESTER PROGRAM OB TEDNU OTROKA
Otroci so naše največje bogastvo in naša prihodnost, zato smo tudi letos na
VIZ III. Osnovni šoli Rogaška Slatina ob tednu otroka organizirali bogat
poučno-ustvarjalni program. V ponedeljek, ob svetovnem dnevu živali,
smo si ogledali film o živalih. V torek nam je s svojim obiskom polepšala
dan dramska skupina II. OŠ Rogaška Slatina in uprizorila sijajno predstavo
Kdo je napravil Vidku srajčico, pod mentorstvom Mojce Pažon in Zdenke
Ižanc. Po predstavi smo se sprehodili do II. osnovne šole, kjer so nam
svoje delo predstavili predstavniki carinske uprave RS. Poučen in zabaven
dan smo preživeli tudi v sredo na tehniškem dnevu ob predstavitvi ljudske
obrti v muzeju na prostem v Rogatcu, kjer so učenci skozi ustvarjalne
delavnice spoznali staro obrt – kovaštvo, spekli slastne »žulike« ter si
spletli zapestnico iz ličja. V četrtek so učenci prve in druge triade s
kredami porisali šolsko dvorišče, učenca Robert Kapelaro in Katja Sajko
pa sta se pod mentorstvom Ane Gregurić udeležila vsakoletne likovne
kolonije v Bistrici ob Sotli. Poleg opisanih dejavnosti, so se v oddelkih
dogajale še druge zanimivosti, ki so jih za otroke pripravile oz.
koordinirale učiteljice. Med drugim smo posvetili uro pouka osveščanju
učencev o nevarnostih in pasteh svetovnega spleta. Teden je minil zelo
hitro, kajti bil je aktiven, zanimiv in vesel ... Skratka, teden otroka smo na
naši šoli preživeli lepo in veselimo se že naslednjega.

Katja Sajko, 9. a
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ŠOLSKI PARLAMENT
Učenci so se radi udeležili sestankov Šolskega parlamenta, kjer so letos
oblikovali mnenja na temo »Vpliv medijev in družbe na oblikovanje
mladostnikov« in naredili plakat za oglasno desko šole. Udeležili so se tudi
regijskega otroškega parlamenta, ki je bil 3.3.2011 na II. OŠ in tam
predstavili svoj pogled na temo. Šolski parlament je bil tudi prostor za
izmenjavo mnenj učencev na različne teme: vzgojne težave, prehrana,
šolska klima, medsebojni odnosi itd. Šolski parlament je koordinirala Darja
Plavčak.

OBLIKE SOFINANCIRANJA
SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA
V šoli so prejemali vsi učenci malico, ki so jo pripravljali na I. OŠ Rogaška
Slatina. V šolskem letu 2010/2011 je subvencioniranje šolske prehrane
potekalo po postopkih, ki so opredeljeni v Zakonu o šolski prehrani (Ur. l.
RS, št. 43/2010) in internih Šolskih pravilih prehrane. Za dislocirano enoto
Podčetrtek je prehrana za učence organizirana v OŠ Podčetrtek.
Višina splošne subvencije je bila 0,50 € in je pripadala vsem učencem,
višina dodatne subvencije pa 0,30 € in se je za njo zaprosilo glede na
višino dohodka na družinskega člana. Starši so uveljavljali pravico do
subvencij prostovoljno. Cena malice je bila 0,80 €.
Starši so lahko zaprosili tudi za subvencionirano kosilo, ki se je prav tako
ugodilo glede na višino dohodka na družinskega člana. Cena kosila je bila
2,40 €.
Subvencioniranje in evidentiranje šolskih obrokov je koordinirala
svetovalna delavka Darja Plavčak.
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja smo vključeni v Shemo šolskega sadja,
ki pomeni razdeljevanje sadja in zelenjave učencem s
sofinanciranjem s strani Evropske skupnosti. Učencem
smo sadje razdelili 1-2x na teden kot dodatni obrok
poleg redne prehrane. Razdeljevali smo nektarine, mandarine, kivi, orehe,
kakije, grozdje, jabolka, hruške in jagode. Razdeljevanja sadja so
spremljale različne izobraževalne in promocijske aktivnosti. V okviru dane
finančne pomoči (6,00 € na učenca letno) je Shemo koordinirala Darja
Plavčak.

ŠOLSKI SKLAD
V šolskem letu 2008/09 smo ustanovili Šolski sklad. Dejavnost sklada je
pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugo.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje
dejavnosti in potreb, ki niso sestavina izobraževalnega obveznega
programa.
V mesecu decembru 2010 smo na dveh adventnih tržnicah na Evropski
ploščadi organizirali srečelov. V šolski sklad smo od prodaje srečk
pridobili 589,00 €. Ta denar smo namenili učencem za pomoč pri
financiranju prehrane (kosila).
Šolski sklad je koordinirala Brigita Hauptman.
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FOTOGRAFIJE RAZREDOV
DISLOCIRANA ENOTA PODČETRTEK V ŠOLSKEM LETU
2010/2011

V šolskem letu 2010/11 je s šolskim delom v Dislocirani enoti Podčetrtek
pričelo sedem učencev, in sicer trije učenci v prvi triadi in štirje učenci v
drugi triadi. Med šolskim letom pa sta se nam pridružili še dve učenki.
Redni pouk je potekal v dveh učilnicah OŠ Podčetrtek v skladu z letnim
načrtom dela. Pri različnih dejavnostih, kot so športni, kulturni, tehniški in
naravoslovni dnevi, pa smo se pridružili učencem matične šole v Rogaški
Slatini. Sodelovali smo tudi na raznih prireditvah in slovesnostih z
recitacijami in pevskimi točkami ter pri projektih, ki se izvajajo v okviru
matične šole.
V oddelkih Dislocirane enote Podčetrtek so v tem šolskem letu poučevali
naslednji učitelji: Beno Urbič, Melita Radmanović, Darja Plavčak, Maja
Sekirnik, Jasmina Šket in Jožica Žolgar.
Učencem Dislocirane enote Podčetrtek sta v tem šolskem letu bila na voljo
dva krožka – pravljični in likovni. Nekaj učencev pa se je v okviru krožkov
pripravljalo na revijo pevskih zborov.
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1. IN 3. A

 Razredničarka: Polona Gregurić, vzgojiteljica: Maja Sekirnik
spremljevalec: David Ivačič, učenci: Alen Ćosić, Lea Ivanuš
Kamenšek, Dori Šket, Florjan Volf, Andrej Šmit
4., 5., 6. A

 Razredničarka Amalija Praček, učenci: Jan Antolinc, Denis Zakošek,
Melani Drolc, Boštjan Mohorko, Ana Korun, Matic Smole Šantek,
Tina Gajšek
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7., 8. A

 Razredničarka: Tatjana Ivačič, Aljaž Borovšek, Sara Stanojević,
Tihomir Auguštin
9. A

 Razredničarka: Ana Gregurić, učenci: Robert Nežmah, Jan Šket,
Martin Korenak, Boštjan Strnad, Marko Amon, Katja Sajko, Anita
Kidrič, Sanja Slemenšek
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OVI 2 in 4

 Razredničarka: Polona Kunštek, učiteljica Anita Zorko, varuhinja:
Jasmina Perko, učenci: Simon Pobežin, Goran H. Bojičić, Tomi
Posilovič, Marko Ogrinc, Vida Goručan
OVI 5

 Razredničarka: Mira Drača, učenci: Jan Cajzek, Petra Kovačič,
Andrejka Šket, Patricija Žogan, Marko Zagoda, Matjaž Fidler
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SKUPINSKA FOTOGRAFIJA
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MOJI SPOMINI NA ŠOLSKO LETO 2010/2011
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MOJI SPOMINI NA ŠOLSKO LETO 2010/2011
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UTRIP ŠOLE 2010/2011
Uredniški odbor: Darja Plavčak, Ana Antlej, Matjaž Žuran
Prispevki: strokovni delavci VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
Naklada: 50
Junij, 2011
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