PUBLIKACIJA

2020/2021
Na naši šoli stremimo k skupnim ciljem: znanju, ustvarjalnosti,
uspešnosti, dobrim medsebojnim odnosom in počutju.
Z roko v roki si za te cilje prizadevamo učenci, starši in delavci šole.
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OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe
Ravnateljica: Erna MEGLIČ, prof.
Pomočnica ravnateljice: Nataša DOVŽAN MARKELJ
Računovodstvo: Vesna GOSAR
Telefon računovodstvo:

04/ 5951 101

Elektronska pošta računovodstva: racunovodstvo@oskrize.si
Poslovna sekretarka: Sandra KOŠNJEK
Telefon tajništvo: 04 / 5951 100
Telefon ravnateljica: 04 / 5951 102
Faks: 04 / 5951 110
Elektronska pošta: tajnistvo@oskrize.si
Naslov spletne strani: http://www.oskrize.si
Številka transakcijskega računa: 01331-6030685130
Davčna številka: 57553629
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USTANOVITELJ ŠOLE je Občina Tržič.
ŠOLSKI OKOLIŠ
zajema Križe, Breg ob Bistrici, Gozd, Sebenje, Retnje, Senično,
Spodnje Veterno, Žiganjo vas, Pristavo in Novake.
ŠOLO UPRAVLJATA ravnateljica in svet šole.
Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga:
• predstavniki ustanovitelja,
• predstavniki delavcev šole,
• predstavniki staršev.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament
učencev. Mentorici otroškega parlamenta sta Helena Dejak in Katja
Konjar.
SVET STARŠEV
daje mnenje o delu šole, pobude za nadstandardne programe,
podpira razvoj šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oblikovan je tako, da je v njem po en predstavnik staršev iz vsakega
oddelka.
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URADNE URE:
• tajništvo: vsak delovni dan od 7.00 do 10.00 ter 12.00 do 14.00,
• ravnateljica: vsak ponedeljek od 12.00 do 14.00,
• svetovalna delavka: vsak ponedeljek od 12.00 do 14.00.
V nujnih primerih se lahko po predhodnem dogovoru oglasite izven
uradnih ur.

* Opomba: Zaradi epidemioloških razmer je urnik uradnih ur
prilagojen.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba na šoli skrbi za več področij: vpis otrok v
šolo, koordinacijo učne pomoči in izvajanje le-te, koordinacijo dela z
nadarjenimi učenci, pomoč učencem z vedenjskimi, učnimi in
drugimi težavami in svetovanje staršem, poklicno orientacijo,
preventivno delo v oddelkih, sodelovanje ter svetovanje učencem in
staršem pri izbiri obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.
V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na šolsko
pedagoginjo, ki je za učence dosegljiva vsak dan v dopoldanskem
času, v času govorilnih ur pa tudi popoldan.

KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojnoizobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učencem in delavcem
šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo.
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Izposoja knjižničnega gradiva je možna vsak dan po določenem
urniku za vsak oddelek. Učenec si lahko naenkrat izposodi 3 knjige
za 14 dni.
Poleg izposoje bodo v knjižnici potekale pedagoške ure,
predstavitve, razstave, knjižne uganke, ure pravljic in knjižničarski
krožek.
Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad, iz katerega si učenci šole
izposojajo učbenike. Pred koncem šolskega leta bodo učenci
seznanjeni z učnimi gradivi in potrebščinami za naslednje šolsko
leto. Učbenike si učenci izposodijo v začetku septembra in jih
nepoškodovane vrnejo ob koncu šolskega leta. Izposojevalnino krije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Vse novosti in dogodke iz knjižnice lahko učenci spremljate na
spletni strani knjižnice www.knjiznicakrize.blogspot.com.
Učenci lahko spremljate in pregledujete gradivo iz šolske knjižnice
praktično kjerkoli, potrebujete le internetno povezavo. To lahko
storite preko spletnega kataloga knjižnice. Povezavo nanj najdete na spletni
strani knjižnice.

* Opomba: Zaradi epidemioloških razmer je urnik uradnih ur
prilagojen.
Knjižničarke

-6-

ŠOLSKI SKLAD ZA POSODOBITEV POUKA
Šolski sklad Osnovne šole Križe deluje že od šolskega leta
2005/2006. Upravni odbor sestavljajo štirje predstavniki šole in trije
predstavniki staršev. Sklad financira dejavnosti, ki se ne financirajo iz
javnih sredstev in so nadstandardni program šole. Sklad sredstva
pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev, zbiralno akcijo papirja,
novoletnim bazarjem ... Zbrana sredstva se porabijo za delo z
nadarjenimi učenci – tekmovanja in za finančno pomoč učencem v
stiski (sofinanciranje tabora).

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Zavedamo se, da je dobro sodelovanje med šolo in starši ključnega
pomena za uspeh posameznega učenca in tudi zavoda kot celote.
Glede na nastalo situacijo vas bomo letos sproti obveščali glede
poteka roditeljskih sestankov in govorilnih ur.
* Opomba: Zaradi epidemioloških razmer je urnik uradnih ur
prilagojen.
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URNIK SKUPNIH GOVORILNIH UR:
1. oktober 2020

1.– 9. razred

24. november 2020

1.– 9. razred

4. februar 2021

1.– 9. razred

4. marec 2021

1.– 9. razred

1. april 2021

1.– 9. razred

Glede na nastalo situacijo vas bomo sproti obveščali o poteku
govorilnih ur.
Učitelji, ki niso razredniki, so v času govorilnih ur dosegljivi v zbornici
šole.
Govorilne ure bodo praviloma ob 17.00 za starše učencev od 1. do
5. razreda ter ob 18. uri za starše učencev od 6. do 9. razreda.
Na pogovor z učiteljem lahko pridete po predhodnem dogovoru tudi
v času dopoldanskih govorilnih ur. Potekale bodo ob torkih, od 7.00
do 7.25 oziroma do 8.00, po predhodni najavi.
Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure,
ker boste tako lažje spremljali otrokov napredek v šoli.
Starši ste vabljeni tudi k drugim oblikam sodelovanja:
 vključevanje v dneve dejavnosti,
 ogledi predstavitev dela učencev,
 vodenje interesnih dejavnosti,
 izobraževalni sestanki za starše,
 okrogle mize,
 načrtovanje Vzgojnega načrta.
Veseli bomo vsake vaše pobude za sodelovanje.
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ŠOLSKI ZVONEC

ŠOLSKI ZVONEC

OD

DO

ODMOR

predura

7.30

8.15

5 min

1. ura

8.20

9.05

20 min MALICA

2. ura

9.25

10.10

20 min MALICA

3. ura

10.30

11.15

5 min

4. ura

11.20

12.05

5 min

5. ura

12.10

12.55

5 min

6. ura

13.00

13.45

5 min

7. ura

13.50

14.35

5 min

8. ura

14.40

15.25

5 min

9. ura

15.30

16.15
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VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do
8.15.
V oddelek podaljšanega bivanja se vključijo učenci od 1. do 5.
razreda, ki so manj samostojni in doma (do prihoda staršev iz
službe) nimajo primernega varstva. Oddelek je odprt do 16.15.
Spremstvo šestletnih otrok do šolskega avtobusa je zagotovljeno po
rednih urah pouka.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB
predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.
Če imate časovne ovire glede prihoda po vašega otroka, ki je v
podaljšanem bivanju, lahko po 14.00 pokličete na tel. št. 031 328
061.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo organizirani sistematski
pregledi, za učence 3. razreda pa tudi cepljenje in pregled sluha.
Za učence od 1. do 5. razreda bo v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Tržič organizirana zobozdravstvena vzgoja, za vse učence
bodo organizirani tudi sistematski pregledi zob.
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ŠOLSKA PREHRANA
Vsi se zavedamo, da je za uspešno učenje prehrana še kako
pomembna. Zato je zaželeno, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en
obrok. V naši kuhinji pripravljajo zajtrk, malico in kosilo.
Zajtrk ob 7.00 je namenjen le učencem, ki so vključeni v jutranje
varstvo.
Šolska malica:

- med prvim odmorom od 9.05 do 9.20
MALICA za I. in II. triado ter 7. razred,

- med drugim odmorom od 10.10 do 10.30
MALICA za 8. in 9. razred,

Kosilo je na voljo od 12.00 do 14.40.
Učenci, ki ostanejo v podaljšanem bivanju po 14.00, naj se naročijo
tudi na popoldansko malico.
Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010) je
Svet zavoda Osnovne šole Križe 16. 6. 2010 sprejel Pravila o šolski
prehrani.
PRIJAVA
Prijavo na prehrano se praviloma vloži v mesecu juniju za prihodnje
šolsko leto. Lahko se jo odda tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prijave sprejema poslovna sekretarka.
Kosilo se lahko naroči tudi dnevno, in sicer do 7.30 zjutraj za tekoči
dan. Prijave sprejema poslovna sekretarka po elektronski pošti ali
ustno. V primeru njene odsotnosti prijave sprejema računovodkinja.
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ODJAVA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko prehrano
odjavite, in sicer do 7.30 zjutraj za tekoči dan oziroma za določeno
obdobje. Otroka odjavijo starši preko spletne aplikacije, ki se nahaja
na spletni strani šole. Uporabniško ime za vstop v aplikacijo
prejmete starši ob vstopu otroka v šolo. Geslo ob prvi prijavi
spremenite (priporočljivo).
Več o šolski prehrani si lahko preberete v Zakonu o šolski prehrani
(Ur. l. RS, št. 43/2010) in Pravilih o šolski prehrani
(http://www.oskrize.si/).
Vodja šolske prehrane

SUBVENCIONIRANA PREHRANA
Postopek si preberite na povezavi.
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ŠTEVILKA
UČILNICE

RAZREDNIK

UČITELJI NA OŠ KRIŽE

UČITELJ

PREDMET

Anamarija Cvek

vse predmete razen TJA

1. a

4

Urška Bajželj

vse predmete razen TJA

1. b

5

Andreja Poklukar

vse predmete razen TJA

2. a

2

Marjeta Dornig

vse predmete razen TJA

2. b

3

Mateja Jakopin Mali

vse predmete razen TJA, ŠPO

3. a

41

Mojca Srečnik

vse predmete razen TJA, ŠPO

3. b

39

Nuša Žuber

vse predmete razen TJA, ŠPO

4. a

37

Mateja Marčun

vse predmete razen TJA, ŠPO,
GUM

4. b

49

Polonca Kammermeier

vse predmete razen TJA, ŠPO in
GUM

5. a

77

Helena Dejak

vse predmete razen TJA, ŠPO in
GUM

5. b

47

Mitja Spreizer

SLJ

6. a

79

Primož Meglič

ŠPO, IZB. P.

6. b

71

Maruša Skubic

druga učiteljica, ŠPO

7. a

82

Mojca Kralj

TJA

7. b

27

Simona Bertoncelj

SLJ

8. a

84

Katja Konjar

NE, IZB. P.,

8. b

86
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Tatjana Vilar

MAT

9. a

81

Monika Košir

NAR, BIO, KEM

9. b

45

Katja Eler

BIO

Anže Rener

ŠPO, IZB. P.

Martina Hribernik

GEO, knjižničarka

Andreja Polanšek

ZGO, DKE, knjižničarka

Anamarija Šober

TJA

Neža Poljanc

MAT, FIZ

Dragica Štalc

LUM, TIT

Nataša Dovžan Markelj

IZB. P., vodja informacijske
dejavnosti

Mojca Pretnar
Podobnik
Irena Snodic

TJA

Eva Serpan Sitar

OPB, LAB

Betka Potočnik

OPB

Maja Bitežnik

ISP, knjižničarka

Anamarija Šober

TJA, DSP

Petra Buh

DSP

Urša Zupan

DSP

Mojca Novak

Projekt POŠ

Petra Bergant

Projekt »RaP« (gibanje, zdravje)
OPB
OPB

Darko Babić

druga učiteljica, JV, OPB
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ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom začnemo v torek, 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za
učence 9. razredov bo v torek, 15. junija 2021, za vse ostale učence
pa v četrtek, 24. junija 2021.

OCENJEVALNI
OBDOBJI
prvo

TRAJANJE

OCENJEVALNE
KONFERENCE

od 1. septembra 2020

28. januar (1. – 9. r)

do 31. januarja 2021
od 1. februar 2021

drugo

10. junij (9. r)

do 15. junija 2021 za 9. r.
oz. do 24. junija 2021 za ostale
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21. junij (1. – 8. r)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega
in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za vse učence obvezno.
V šolskem letu 2020/21 bo nacionalno preverjanje izvedeno v
mesecu maju, in sicer:
REDNI
ROKI

RAZRED

PREDMET

4. maj

6. in 9. r.

SLJ

6. maj

6. in 9. r.

MAT

10. maj

9. r

ZGO

10. maj

6. r.

TJA
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POPRAVNI IZPITI
Popravni izpiti:
za učence 9. razredov bodo od 16. junija 2021 do 30. junija 2021,
za učence ostalih razredov pa od 28. junija 2021 do 9. julija 2021.
V mesecu avgustu bodo roki za popravne izpite od 18. avgusta 2021
do 31. avgusta 2021.

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA
DOMU
3. maj –15. junij 2021

prvi rok

9. razred

3. maj –24. junij 2021

prvi rok

1. – 8. razred

18. avgust –31. avgust 2021

drugi rok

1. – 9. razred

POUKA PROSTI DNEVI
Počitnice in prazniki:
 jesenske počitnice (od 26. oktobra 2020 do 1. novembra 2020),
 novoletne počitnice (od 25. decembra 2020 do 2. januarja 2021),
 slovenski kulturni praznik (8. februar 2021),
 zimske počitnice (od 22. februarja 2021 do 26. februarja 2021),
 velikonočni ponedeljek (5. april 2021),
 prvomajske počitnice (od 26. aprila 2021 do 2. maja 2021).
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RAZRED

ŠOLE V NARAVI IN TABORI

4.

KRAJ

ČAS

VSEBINA

VODJA

Terme Snovik

17. 5 . – 21. 5. 2021

plavalna šola

Primož Meglič
Anže Rener

5.

Krvavec

1. 3 . – 5. 3. 2021

alpsko
smučanje

7.

Debeli Rtič

12. 4. – 16. 4. 2021

naravoslovje

Monika Košir

5. – 9.

CŠOD Štrk

podjetništvo

Tanja Vuković

8.

CŠOD Trilobit

prva pomoč

Monika Košir

1. – 9.

Planinski tabor na
Dolgi njivi

planinarjenje

Dragica Štalc
Primož Meglič

14. 12. – 16. 12.
2020
25. 11. – 27. 11.
2021
18. 6. -20. 6. 2021

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano
snovjo na zahtevnejši ravni in pripravi učencev na šolska
tekmovanja.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše
odsotnosti ali kakšnega drugega razloga težave s snovjo.
Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka bo objavljen septembra, z
njim boste seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku.
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Dodatni in dopolnilni pouk bodo izvajali:
RAZRED

UČITELJ

1. a

Anamarija Šober

1. b

Urška Bajželj

2. a

Andreja Poklukar

2. b

Anamarija Šober

3. a

Mateja Jakopin Mali

3. b

Mojca Srečnik

4. a

Nuša Žuber

4. b

Mateja Marčun

5. a

Polonca Kammermeier

5. b

Helena Dejak

PREDMET

UČITELJ

slovenščina

Mitja Spreizer, Simona Bertoncelj

angleščina

Mojca Pretnar Podobnik

matematika

Tatjana Vilar

kemija

Monika Košir

geografija

Martina Hribernik

zgodovina

Andreja Polanšek
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IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Izmed 17 ponujenih obveznih izbirnih predmetov so se učenci glede
na normative, ki veljajo pri oblikovanju učnih skupin, odločili za
učenje naslednjih predmetov:

šport za sprostitev (ŠSP)

Primož Meglič, Anže Rener

7.

urejanje besedil (UBE)

Nataša Dovžan Markelj

7.

nemščina 1 (NE)

Katja Konjar

7.

Anže Rener

7., 8., 9.

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(VNN)
multimedija (MME)

Nataša Dovžan Markelj

8.

izbrani šport – nogomet (IŠN)

Anže Rener

8.

nemščina 2 (NE2)

Katja Konjar

8.

sodobna priprava hrane (SPH)

Katja Eler

9.

računalniška omrežja (ROM)

Nataša Dovžan Markelj

9.

šport za zdravje (ŠZZ)

Anže Rener

9.

nemščina 3 (NE3)

Katja Konjar

9.

Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali
pouk iz neobveznega izbirnega predmeta nemščina, učenci 1.
razreda pa neobvezni izbirni predmet angleščina.
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PLAVALNI TEČAJ
Organiziran bo 20-urni plavalni tečaj za učence 2. razreda ter 15-urni
plavalni tečaj za učence neplavalce od 5. do 7. razreda. Tečaj bo
izveden v pokritem olimpijskem bazenu v Radovljici od 15. 3. 2021
do 19. 3. 2021 ter od 22. 3. 2021 do 26. 3. 2021.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Nadarjeni učenci bodo imeli pri urah pouka prilagojene vsebine,
metode in oblike dela ter možnost vključevanja v ure dodatnega
pouka. Sodelovali bodo tudi na tekmovanjih, natečajih, v projektih in
pri raziskovalnih nalogah. Poleg tega pa bomo zanje organizirali
nekaj ekskurzij in naravoslovni tabor:
● za učence bomo organizirali vsaj eno tematsko ekskurzijo
glede na trenutno ponudbo (npr. ogled aktualne razstave
ipd.),
● učenci se bodo novembra udeležili 3-dnevnega tabora smeri
podjetništvo.
Koordinatorka dela z nadarjenimi učenci je šolska pedagoginja.
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PROJEKTI
NASLOV PROJEKTA

IZVAJALCI

VODJA

Popestrimo šolo (državni projekt)

1.–9. r

Mojca Novak

Projekt Uvajanje tujega jezika v
obveznem programu in Preizkušanje
koncepta razširjenega programa v
osnovni šoli (državni projekt)

1.−9. r.

Petra Bergant

Projekt POGUM

1.–9. r.

Tatjana Vilar

Projekt Erasmus+ učinkovito
poučevanje angleščine (mednarodni
projekt)

1.−6. r.

Mojca Kralj

Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in
šolah (državni projekt)

1. –9. r

Primož Meglič

Projekt Moja domovina (šolski projekt)

1.–9. r.

Ustvarjam in se učim (šolski projekt)

Andreja Polanšek

Anamarija Cvek

Bralne zmožnosti učencev (šolski
projekt)

1.−3. r.

Projekt a (se) štekaš?!? (državni
projekt)
Projekt Mednarodna raziskava bralne
pismenosti (IEA PIRLS 2021)
(mednarodni projekt)
Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja ranljivih otrok (šolski
projekt)

7., 8. r.

Tanja Vuković

4. r.

Tanja Vuković

1.−5. r

4. r.

Okolje in prostor (šolski projekt)

5. r.

Policist Leon svetuje (državni projekt)
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Tanja Vuković

Nuša Žuber

Mateja Marčun

Helena Dejak

NASLOV PROJEKTA

IZVAJALCI
7.–9. r.

Simbioz@ (državni projekt)

Mesec šolskih knjižnic (državni projekt)

1.–9. r.

vrtec

Vrtec v šolski knjižnici (šolski projekt)

VODJA
Nataša Dovžan
Markelj
Martina Hribernik

Martina Hribernik

Živim v EU: sodelovanje starejših
učencev z mlajšimi (šolski projekt)

2. in 8. r.

Varno s soncem (državni projekt)

1.–9. r.

Maruša Skubic

Zlati sonček (državni projekt)

1.–3. r.

Primož Meglič

Krpan (državni projekt)

4.–6. r.

Primož Meglič

1.–6. r.

Veter v laseh (državni projekt)

Martina Hribernik
Andreja Poklukar

Anže Rener

Zdrava šola (državni projekt)

1.–9. r.

Maja Bitežnik

Z gibanjem do zdravja (šolski projekt)

4.–9. r.

Anže Rener

Sodelovanje z Ljudsko šolo Borovlje
(šolski projekt)

5. r.

Projekt Rastem s knjigo (državni
projekt)

7. r.

5. r. in 9. r.

Teden pisanja z roko (državni projekt)

Zlati bralec (državni projekt)

9. r.

Sodelovanje s šolo College Reber iz
mesta Sainte-Marie-aux-Mines (šolski
projekt)

6.–9 .r.

Projekt Pasavček (državni projekt)

1.–2. r.
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Katja Konjar

Mitja Spreizer
Mitja Spreizer,
Polonca
Kammermeier
Mitja Spreizer

Mojca Kralj

Andreja Poklukar

NASLOV PROJEKTA

IZVAJALCI

Spoznajmo nemško govoreče dežele
(medobčinski projekt)

4.–9. r.

Zmorem sam (šolski projekt)

1.−2. r.

Dobre navade za lepo prihodnost
(šolski projekt)

1.−2. r.

Spoznajmo likovne ustvarjalce (šolski
projekt)

4. r.

Rad berem (šolski projekt)

VODJA
Katja Konjar
Urška Bajželj
Anamarija Cvek

Mateja Marčun

2.−3. r.

Marjeta Dornig

Ljudske pravljice (šolski projekt)

3. r.

Mojca Srečnik

Spoznajmo pravljice (šolski projekt)

1. r.

Irena Snodic

Šolski muzej (šolski projekt)

6.–7. r.

Bodiva prijatelja (šolski projekt)

2. b ,8. a.
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Andreja Polanšek
Simona Bertoncelj,
Marjeta Dornig

Novost v šolskem letu 2018/19, nadaljuje se tudi v šolskem letu
2020/21
Projekt »uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje
koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«
Naša šola je vključena v vsebinski sklop razširjenega programa »Zdravje,
gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok«. Dejavnosti se bodo
izvajale v sklopu podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, interesnih
dejavnosti in odmorov.
Urnik dejavnosti je objavljen na spletni strani šole.

INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

otroški pevski zbor Čebelice

1.–2.

Irena Snodic

otroški pevski zbor Čebele

3.–5.

Simona Kralj

mladinski pevski zbor

6.–9.

Simona Kralj

6.

Mojca Kralj

kolesarski izpit

4.–5.

Primož Meglič

Vesela šola

4.–9.

Mojca Srečnik

planinski krožek

1.–9.

Dragica Štalc, Primož Meglič

podjetniško-turistični krožek

6.–9.

Katja Konjar, Betka Potočnik

Erasmus +

interesni program športa
badminton, projekt RaP

1.–9.
5.–9.
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Primož Meglič, Anže Rener, Maruša
Skubic
Primož Meglič

šolska skupnost
gimnastika, projekt RaP

4.–9.
1.–6.

Helena Dejak, Katja Konjar
Petra Bergant

nogomet, projekt RaP

1.–3.

Darko Babić

logika

5.–9.

Neža Poljanc

razvedrilna matematika

5.–9.

Tatjana Vilar

fizika

8.–9.

Neža Poljanc

Male sive celice

7.–9.

Andreja Polanšek

računalništvo

4.–5.

Nataša Dovžan Markelj

prehrana, projekt RAP

1.–9.

Maja Bitežnik

socialne igre, projekt RAP

1.–9.

Petra Bergant

ročna dela

1.–9.

Mojca Novak

kitajščina

7.–9.

Mojca Novak

matematični kenguru

6.–9.

Tatjana Vilar

Kresniček

6.–7.

Katja Eler

naravoslovni krožek

1.5.

Monika Košir

modelarski krožek (torek 16.0017.30)

4. –9.

Matej Meglič

košarka

1.–9.

KŠ Tržič

lokostrelstvo

1.–9.

Robert Levstek

rokomet

2.–5.

RK Tržič

ples

1.–5.

PK Tržič

- 26 -

PREDMETNIK
V šolskem letu 2020/2021 bomo realizirali 189 dni pouka (9. razred
184 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške
in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne strokovne
ekskurzije …)
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PREVOZ
Učenci iz šolskega okoliša, ki so od šole oddaljeni
več kot 4 kilometre, imajo brezplačni prevoz s
šolskim avtobusom.
Učenci, ki prihajajo v šolo predčasno oziroma tisti, ki čakajo na
prevoz, se lahko zadržujejo samo v večnamenskem prostoru. Za
učence od 1. do 5. razreda so po pouku organizirani oddelki
podaljšanega bivanja.
Vozni red avtobusa bo objavljen na šolski spletni strani.

VARNA POT V ŠOLO
Posebna pozornost velja šestletnim otrokom, ki vstopajo v 1. razred
osnovne šole. Otroci morajo imeti na poti v šolo in domov
spremstvo. Otroci starejši od šestih let lahko hodijo v šolo in domov
brez spremstva, če tako dovolijo starši, vendar samo v območju
umirjenega prometa. Torej otrok, ki obiskujejo 1. razred osnovne
šole, ne smemo puščati samih na pot v šolo in domov.
Pozornost glede varne poti bomo namenili tudi ostalim učencem.
Pomembno je, da se otroci od doma v šolo odpravijo pravočasno.
Posebej prvošolčke in mlajše učence večkrat tudi sami pospremite
do šole in jih poučite o nevarnostih. Pokažite jim, kje in kako lahko
prečkajo cesto. Učenci 1. in 2. razredov naj okoli vratu nosijo
rumene rutice. Vožnja s kolesi je za vse učence dovoljena le z
obveznim nošenjem čelade in opravljenim kolesarskim izpitom. Če
prihajajo ali odhajajo ob mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa
(kresničke).
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Prosimo, da otrok ne vozite do vhoda, ampak jih odložite na
parkirišču pred glavnim vhodom ali ob košarkarskem igrišču pri
vrtcu.
Prve dni pouka bodo na varno pot opozarjali tudi TRIOPAN znaki, ki
bodo nameščeni v okolici šole.
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