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1. Pouka v šolskem letu  
 

Pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/22 je poročilo realizacije letnega delovnega načrta. 
 
Pouk smo pričeli v sredo, 1. septembra 2021. V en oddelek prvega razreda je bilo vpisanih 
27 učencev.  
 
V šolo je bilo vpisanih 251 učencev v 13 oddelkov. Organizirano je bilo jutranje varstvo za 
učence 1. razreda in 2,32 (58 ur/na teden) oddelka podaljšanega bivanja za učence razredne 
stopnje. 
 
Pouk je potekal po modelu B. Učenci so bili ves čas v matičnih učilnicah. Na predmetni 
stopnji je potekal pouk večine predmetov v strnjeni obliki (fleksibilni predmetnik). 
 

1.1 Podatki o reorganizaciji dela v oddelkih zaradi Covid-19 
 

Razred dat. OD dat. DO št. uč dogodek vzrok dogodka 

5. a 10.09.2021 18.09.2021 21 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

8. a 20.10.2021 29.10.2021 26 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

9. a 21.10.2021 29.10.2021 17 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

9. b 21.10.2021 29.10.2021 18 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

9. a 05.11.2021 14.11.2021 17 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

9. b 05.11.2021 14.11.2021 18 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

1. a 18.11.2021 27.11.2021 27 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

5. a 08.12.2021 17.12.2021 21 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učitelju 

7. b 10.12.2021 19.12.2021 15 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

4. a 13.01.2022 19.01.2022 22 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

6. b 15.01.2022 21.01.2022 18 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

1. a 17.01.2022 23.01.2022 27 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učitelju 

3. a 17.01.2022 23.01.2022 14 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učitelju 
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3. b 17.01.2022 23.01.2022 15 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

7. b 18.01.2022 24.01.2022 15 
Karantena za celoten oddelek - 

pouk poteka na daljavo 
Okužba s Covid-19 pri učencu ali 

več učencih oddelka 

 
Na podlagi 2. in 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-
C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) smo s 24. 1. 2022 za vse razrede 
uvedli izobraževanje na daljavo, ker je bilo potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela prilagoditi epidemiološkim razmeram in zaradi odrejenih karanten. Pouk je v tem času 
v celoti potekal na daljavo. Izobraževanje na daljavo se je izvajalo vključno do 28. 1. 2022. 

 

2. Razredi, oddelki in razredništvo 
 
Oddelki in razredniki: 
 

Oddelek Št. uč F D Razrednik 
1. 27 21 6 Anita Vindiš 
2. 25 13 12 Helena Šoštarič 

3.a 14 9 5 Vesna Tuš 
3.b 15 9 6 Silvija Šegula 
4. 22 12 10 Marija Popovič 
5. 21 12 9 Lidija Kunčnik 

6.a 19 8 11 Natalija Bukvič 
6.b 18 6 12 Lidija Kodrič Kmet 
7.a 14 6 8 Klavdija Štuhec 
7.b 15 9 6 Slavica Gerič 
8. 26 13 13 Aleksandra Sankovič 

9.a 17 8 9 Ksenja Žmauc 
9.b 18 8 10 Andreja Klarič 

 251 134 117  

 
Nerazredniki: 
Sara Hočevar, Branko Horvat, Sabina Lenart, Mirjam Meško, Lidija Podpečan, Anuša Sarić, 
Damjan Šimenko,  Marija Šterbal, Brina Ternovšek, Andrej Vindiš, Cvetka Vratič, Sabina 
Zorko 
 
Učitelji v oddelku podaljšanega bivanja: 
Sara Hočevar, Sanja Ivanjšič, Andreja Klarič, Lidija Kunčnik, Anuša Sarić, Klavdija Štuhec, 
Brina Ternovšek, Andrej Vindiš. 
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Jutranje varstvo: 
Učiteljica v JV je bila  Cvetka Vratič. 

Št. vklj. uč. 1. razred Št. skupin Št. ur tedensko 
27 1 10 

 

 
 

3. Učni uspeh 
Šolsko leto 2021/22 je uspešno končalo 249 učencev. Dva učenca bosta ponavljala razred. 
 

4. Prostorski in materialni pogoji 
V šolskem letu 2021/2022 smo pridobili 3 učilnice in kabinet v mansardnem delu šole. 
V učilnicah P_17 in P_18 smo zamenjali komplet luči z LED lučmi. Prepleskali smo učilnice 
P_17, P_18 in hodnik pred učilnicama. 

 

5. Razširjeni program 
 

5.1 Izbirni predmeti 
Število skupin in št. ur tedensko izbirnih predmetov: 

 
Predmet Št. učencev Št. skupin Št ur tedensko 
Izbrani šport /i/ 21 1 2 
Kemija v življenju /i/ 14 1 1 
Likovno snovanje 1 /i/ 7 1 1 
Likovno snovanje 3 /i/ 9 1 1 
Multimedija /i/ 14 1 1 
Obdelava gradiv: kovine /i/ 29 2 2 
Obdelava gradiv: les /i/ 14 1 1 
Obdelava gradiv: umetne 
snovi /i/ 10 1 1 

Ples /i/ 10 1 1 
Poskusi v kemiji /i/ 10 1 1 
Šport za sprostitev /i/ 25 1 2 
Šport za zdravje /i/ 18 1 1 
Urejanje besedil /i/ 15 1 1 
Skupaj 196 14 16 
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5.2 Neobvezni izbirni predmeti 
 

Triada Predmet Št. učencev Št. skupin Št ur 
tedensko 

1. triada NIP - Prvi tuji j. - Angleščina 27 1 2 
2. triada NIP - Drugi tuji j. - Nemščina 24 1 2 
2. triada NIP - Računalništvo 23 1 1 
2. triada NIP - Šport 30 2 2 
3. triada NIP - Drugi tuji j. - Nemščina 16 1 2 

Skupaj 120 6 9 
 

5.3 Uvajanje prvega tujega jezika  
 
V 1. razredu smo izvajali angleščino kot neobvezni izbirni predmet. Vsi učenci so ga izbrali 
in obiskovali. 
 

6. Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela 
Vzgojno-izobraževalno delo je določeno v skladu s predmetnikom in sistemizacijo delovnih 
mest strokovnih delavcev.  

Realizacija ur obveznega programa je 100,94 %, realizacija dnevov dejavnosti je 100% in 
razširjenega programa 100,34 %. Skupna realizacija je tako 100,80 %.  

Realizacija ur po razredih je prikazana v preglednici: 
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7. Nacionalno preverjanje znanja 
7.1 3. razred 

Učenci so pisali poskusno preverjanje znanja iz slovenščine in matematike. Rezultati so 
prikazani v preglednici: 

 
 

7.2 6. razred 
Učenci 6. razreda so pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in 
angleščine. Rezultati so prikazani v preglednici: 

 

 
7.3 9. razred 

Učenci 9. razreda so pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in 
angleščine. Rezultati so prikazani v preglednici: 
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8. Tekmovanja v znanju, športu in nastopi učencev 
 

Večina načrtovanih dejavnosti se je izvajala na daljavo (Zlati sonček, Krpan). 

Radio tednik Ptuj je organiziral prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v 
njihovih prostorih.  

 

Tekmovanja v znanju: 

 
Področje rang tekm. št. 

učencev 
priznanja mentor 

Angleščina  šolsko 16 / Natalija Bukvič 
Angleščina  državno 1 1 srebrno Natalija Bukvič 
Nemščina šolsko 2 1 bronasto Sabina Lenart 
Nemščina  državno 1 1 srebrno Sabina Lenart 
Cankarjevo 
priznanje 

šolsko 21 15 bronasto Slavica Gerič, Sanja 
Ivanjšič, Ksenja Žmauc 

Cankarjevo 
priznanje 

državno 4 2 srebrno Ksenja Žmauc 

Matematika šolsko 46 13 priznanj Silvija Šegula, Vesna Tuš, 
Anita Vindiš, Helena 
Šoštarič, Marija Popovič, 
Lidija Kunčnik, Lidija 
Podpečan 

Matematika 
 

regijsko 3 3 bronasta Lidija Podpečan 

Razvedrilna 
matematika 

šolsko 18 6 bronastih Lidija Podpečan 

Logika šolsko 7 2 bronasti Lidija Podpečan 
Vesela šola šolsko 2 2 bronasto Slavica Gerič 
Kemija šolsko 2 2 bronasto Aleksandra Sankovič 
Kemija državno 1  Aleksandra Sankovič 
SLODA 
 

šolsko 5  Aleksandra Sankovič 

Biologija 
 

šolsko 2  Aleksandra Sankovič 

Fizika šolsko 10 1 šolsko Čmrlj Branko Horvat 
Fizika področno 1 Bronasto Branko Horvat 
Tehnika in 
tehnologija 

šolsko 14 6 uvrstitev na 
področno 

Branko Horvat 
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Tehnika in 
tehnologija 

 
področno 

 
8 

4 x priznanja za 
1. mesto, 1x 
priznanje za 2. 
mesto 

 
Branko Horvat, Lidija 
Podpečan 

Tehnika in 
tehnologija 

državno 5 4   zlata 
 priznanja 

Branko Horvat, Lidija 
Podpečan 

Zgodovina šolsko 5 5 bronastih Lidija Kodrič Kmet 
Zgodovina državno 3 3 srebrna Lidija Kodrič Kmet 
Znam več šolsko 8 8 priznanj za 

sodelovanje 
Helena Šoštarič, Vesna Tuš 

Računanje je 
igra 

šolsko 13 3 zlata 
10 priznanj za 
sodelovanje 

Helena Šoštarič, Vesna 
Tuš, Anita Vindiš 

Računam z Lili in 
Binetom 

šolsko 7 7 priznanj za 
sodelovanje 

Helena Šoštarič, Anita 
Vindiš 

Kresnička šolsko 8 4 x bronasto Sanja Ivanjšič 
Matemček šolsko 7 5 bisernih 

2 bronasti 
Vesna Tuš 

Matemček državno 3 1 srebrno 
2 priznanji za 
sodelovanje 

Vesna Tuš 

 
Športna tekmovanja 
 

Področje Rang tekm. 
Št. 

učencev 
Rezultat Mentor 

Jesenski kros medobčinsko 22 1.-31. mesto Brina Ternovšek, Andrej 
Vindiš 

Mali nogomet – 
st. učenci 

medobčinsko 9 6. mesto Andrej Vindiš 

Odbojka – st. 
učenci 

medobčinsko 7 5.-6. mesto Andrej Vindiš 

Odbojka – st. 
učenke 

medobčinsko 10 4. mesto Brina Ternovšek 

Mali nogomet – 
st. učenke 

medobčinsko 9 1. mesto Brina Ternovšek 

Mali nogomet – 
st. učenke 

področno 9 3. mesto Brina Ternovšek 

Gimnastika – 
MPP 

državno 
(polfinale) 

1 15. mesto Brina Ternovšek 

Odbojka – ml. 
učenke 

medobčinsko 12 4. mesto Brina Ternovšek 
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Mali nogomet – 
ml. učenci 

medobčinsko 9 2. mesto Andrej Vindiš 

Gimnastika – 
športna 

državno 
(polfinale) 

1 5. mesto Brina Ternovšek 

Mali nogomet – 
ml. učenke 

medobčinsko 7 2. mesto Brina Ternovšek, Andrej 
Vindiš 

Ples področno 3 17.-28. mesto Brina Ternovšek 
Gimnastika – 
športna 

državno (finale) 1 37. mesto Brina Ternovšek 

Atletika medobčinsko 13 1.-19. mesto Brina Ternovšek, Andrej 
Vindiš 

Judo državno 1 5. mesto Andrej Vindiš 
Atletika področno 7 1.-20. mesto Brina Ternovšek 
Mali nogomet – 
najmlajši 

medobčinsko 9 4. mesto Andrej Vindiš 

Mali nogomet – 
ml. učenci 

področno 10 2. mesto Andrej Vindiš 

Atletika državno 1 12. mesto Brina Ternovšek 
Streljanje z 
zračno pištolo 

 6 1.-6. mesto Darko Pavlin 

Streljanje z 
zračno puško 

 6 1.-6. mesto Darko Pavlin 

 
 
 

BRALNA ZNAČKA  Koordinatorica: Sabina Lenart 

1. R. - 24 UČ. 
2. R. - 20 UČ. 
3. R. - 19 UČ. 
4. R. -  15 UČ. 
5. R. - 15 UČ. 
6. R. -  22 UČ. 
7. R. -  13 UČ. 
8. R. - 12 UČ. 
9. R. - 12 UČ. - ZLATI BRALCI 

____________________________________ 

                  152 uč. ALI 60,56%                                           

     

PROJEKTI ŠOLSKE KNJIŽNICE (Sabina Lenart): 

NMSB – Beremo skupaj 
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V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja smo z učenci 4. - 9. razreda obiskali DSO 
“Ob gozdu”, Juršinci. Skupaj s stanovalci smo spoznali avtorja Toneta Partljiča in njegove 
črtice. Sledil je pogovor o prebranem in prijetno druženje s harmonikarjem.  

V tem času smo izvedli tudi skupno branje v vrtcu. Učenci 4. - 6. razreda so otrokom v vrtcu 
brali pravljice pred počitkom.  

Medgeneracijsko branje 

Medgeneracijsko branje v povezavi šole in vrtca je potekalo skozi vse šolsko leto. Učenke in 
učenci so 4. - 6. razreda so se po dvojicah odpravili na branje v vrtčevske skupine. Zasnova 
našega medgeneracijskega druženja je navdušila tudi predstavnike društva Bralna značka, 
zato sem bila povabljena in jo predstavila na srečanju Bralna čajanka, 16. 6. 2022. 

RASTEM S KNJIGO 

V projektu RSK so sodelovali učenci 7. razreda. Vsak od njih je dobil v dar knjigo Damjana 
Šinigoja Kjer veter spi. V okviru projekta smo s 7. in 8. razredom obiskali splošno knjižnico J. 
Potrča na Ptuju.  

NACIONALNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

V okviru Mednarodnega meseca šolskih knjižnic je v oktobru pod okriljem Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije potekal projekt izmenjave knjižnih kazalk. Projekt je 
namenjen povezovanju učencev slovenskih šolskih knjižnic, branju in širjenju obzorij. Učenci 
knjižničarskega krožka in 1. triade so izdelali unikatne knjižne kazalke, ki smo jih izmenjali z 
Osnovno šolo Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice. 

 

FAZ PROJEKT PRI NIP NEMŠČINA, 8. IN 9. RAZRED 

Učenke in učenci, ki so obiskovali izbirni predmet nemščina, so sodelovali v mednarodnem 
projektu Mladina piše (Jugend schreibt), ki poteka pod okriljem Frankfurter allgemeine 
Zeitung. Koordinator projekta je podjetje Discimus Lab, nosilec za naše področje pa CID Ptuj. 
Učenke in učenci so se urili v tujem jeziku in na novinarskem področju. Pod mentorstvom 
učiteljice nemščine in dr. Geralda Huehnerja sta nastala dva članka, ki sta bila objavljena v 
časopisu FaZ, katerega berejo po celem svetu. Prvi članek “Seid neugierig! Lernt Sprachen!”, 
opisuje življenjsko zgodbo Dejana Zavca, svetovnega boksarskega prvaka, našega častnega 
občana. Objavljen je bil 25. 7. 2022. V našem drugem prispevku “Jeruzalem liegt in 
Slowenien” pa predstavimo Jeruzalem, biser ljutomersko-ormoških goric. Njegovo 
zgodovino, lepote, vinogradništvo in utrip današnjega življenja nam je predstavil Andrej 
Vindiš, direktor JZ za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Objavili so ga 22. 8. 2022. 
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Sodelovanje v takih projektih daje učencem možnost usvajanja vseživljenjskih znanj in 
spretnosti, širi njihova obzorja in jih pripravlja na različne življenjske situacije in interakcije. 

 

 

9. Interesne dejavnosti 
 

V tem šolskem letu smo realizirali 464 ur interesnih dejavnosti, ki jih je financiralo MIZŠ. 
Realizirali smo 147 ur varstva vozačev financiranih s strani Občine Juršinci.  

 

10. Plavalni tečaji, šola v naravi, ekskurzije 
 

10.1 Plavalni tečaj 
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10.2 Šola v naravi 

 

 
10.3 Ekskurzije 

Izvedli smo vse načrtovane interdisciplinarne ekskurzije. 

11. Karierna orientacija 
 

Karierno orientacijo je vodila pedagoginja Marija Šterbal. 

Učenci so dobili dodatne informacije v okviru karierne orientacije na predstavitvah za 
učence in starše predvsem 7.,8. in 9. razreda.  

Vsi učenci 9. razreda so se vpisali v nadaljnje izobraževanje.  
 
Vpisanih: 35 devetošolcev (100%) 
Vpis po programih 

1. Programi srednjega poklicnega izobraževanja: 10 (29%) 
2. Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja: 22 (63%) 
3. Gimnazija 3 (8 %) 

Vpis po srednjih šolah 
1. Gimnazija Ptuj: 3 
2. Elektro in računalniška šola Ptuj: 7 ( tehnik računalništva: 6, mehatronik operater: 1) 
3. Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj: 6 (prodajalec: 3, tehnik oblikovanja: 

1, gastronom hotelir: 1, kmetijsko podjetniški tehnik 1) 
4. Strojna šola Ptuj: 3 (avtoserviser 1, orodjar 1, strojni tehnik 1) 
5. Gimnazija Ormož: 8 (predšolska vzgoja: 4, zdravstvena nega:4) 
6. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: 2 (zdravstvena nega: 2) 
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7. Lesarska šola Maribor: 2 (mizar: 1, lesarski tehnik: 1) 
8. Srednja šola za oblikovanje Maribor: 3 (frizer: 2, medijski tehnik:1) 
9. Biotehniška šola Maribor: 1 (veterinarski tehnik: 1) 

Vpis glede na kraj šolanja 
1. Ptuj: 19 (54%) 
2. Ormož: 8 (23%) 
3. Maribor: 8 (23%) 

Srednje šole z omejitvijo vpisa (izbirni postopek: 6 učencev, 17%) 
1. Srednja šola za oblikovanje Maribor (frizer, medijski tehnik) 
2. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (zdr. nega) 
3. Gimnazija Ptuj (gim.) 

Opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti 
1. Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj (tehnik oblikovanja: 1) 

 
 
 
 
 

12. Učbeniški sklad 
 

Učenci in njihovi starši so imeli možnost naročanja delovnih zvezkov in učbenikov v šoli. 
Delovne zvezke so učenci 1. triade dobili po pošti na dom, učbenike pa smo vsem razdelili 
prvi šolski dan. 

Iz šolskega sklada si je učbenike izposodilo 251 učencev ali 100%. Izposoja je bila za vse 
učence brezplačna. 

Učencem 1., 2. in 3. razreda je MIZŠ plačalo tudi delovne zvezke.  

 

13. Šolska prehrana 
V šolski kuhinji se je prehranjevalo 251 učencev, 108 otrok iz vrtca in 45 delavcev šole in 
vrtca. Dietno prehrano je imelo 7 otrok.  

Povprečno je bilo dnevno pripravljenih 45 zajtrkov za učence in 20 zajtrkov za zaposlene, 
251 malic za učence in 11 malic za delavce šole, 180 kosil za učence in 8 kosil za zaposlene. 
Dnevno je bilo pripravljenih 108 popolnih obrokov za otroke iz vrtca.  

Subvencionirano malico je imelo 159 učencev in subvencionirano kosilo 75 učencev šole. 

Jedilnike je oblikovala organizatorka šolske prehrane Sabina Zorko.  
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14. Zdravstveno varstvo učencev 
Vse zdravstvene preglede so opravili starši s svojimi otroki.  

Spopadali smo se z epidemijo Covid 19. Upoštevali smo navodila NIJZ in spodbujali učence 
za varnost (uporaba zaščitnih mask, razkuževanje, umivanje rok, ohranjanje medsebojne 
razdalje…) 

 

15. Individualna in skupinska pomoč 
Učencem smo nudili pomoč pri učenju in reševanju drugih osebnostnih težav. Za to 
dejavnost smo namenili vse predpisane ure, ki so odobrene s strani MIZŠ ter dodatne ure 
po potrebah učencev. 

V tem šolskem letu je imelo 14 učencev v šoli in 1 otrok v vrtcu odločbe o usmeritvi in s tem 
55 ur dodatne strokovne pomoči tedensko. Te ure so izvajali mobilna defektologinja, 
mobilna logopedinja, šolska pedagoginja in učitelji posameznih premetov. 

Ob evalvaciji smo ugotovili, da so učenci s tako obliko pomoči napredovali, vendar so 
posamezni učenci z veliko težavo dosegli minimalne standarde znanja. 

Prednostne naloge defektologinje za to šolsko leto so bile: 
- korekcija učenčevih primanjkljajev, 
- razvijanje spretnosti in sposobnosti učencev, 
- razvijanje socialnih veščin pri učencih. 
 

16. Strokovno spopolnjevanje in napredovanja delavcev 
Strokovni delavci so se večinoma izobraževali na strokovnih srečanjih v mreži šol. Nekaj 
delavcev se je udeležilo tudi raznih izobraževanj po katalogu, večinoma so potekala na 
daljavo. 
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17. Proslave, prireditve in druga pomembna dogajanja 
(kronološki pregled) 

 
September 

 
1. 9. - začetek pouka 

14. 9. - roditeljski sestanki za vrtec 
14. 9. - roditeljski sestanki za šolo po oddelkih  
14. 9 - pohod in ogled Puhovega muzeja 
23. 9. - tekaški športni dan 
27. 9. - seja Sveta staršev 
28. 9. - seja Sveta zavoda 

 
Oktober 

 
4. 10. - športni dan - pohod 
5. 10. - proslava ob svetovnem dnevu učiteljev (priznanja prejela Valerija Mlinarič) 

16. 10. - šolsko tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni 
21. 10. - izvedena vaja evakuacije 

 
November  

 
19. 11. - Tradicionalni slovenski zajtrk   

 
December 

 
7. 12. - tehniški dan na daljavo (7.-9.razred): tržnica poklicev 
7. 12. - Šolsko tekmovanje iz zgodovine 
15. 12. - Živim zdravo (naravoslovni dan) 
24. 12. - proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

 
Januar 

 
14. 1. - otvoritev učilnic v mansardnem delu šole  
24. 1. - naravoslovni dan na daljavo: Lokalna hrana 
25. 1. - tehniški dan na daljavo: Čisto okolje 
26. 1. - športni dan na daljavo: Olimpijske igre 

24. 1. - 28. 1. - izobraževanje na daljavo za celo šolo 
28 1. - redovalna konferenca (1. - 9. razred)  
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Februar 

 
2. 2. - šolsko tekmovanje iz fizike 
3. 2. - predavanje za zaposlene: Regulacija stresa in krepitev samopodobe 1. del 
4. 2. - virtualna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

10. 2.  - šolsko tekmovanje iz tehnike in tehnologije 
11. 2. in 12. 2. - informativna dneva za učence 9. razreda 

17. 2. - predavanje za zaposlene: Regulacija stresa in krepitev samopodobe 2. del 
23. 2. - zimski športni dan (7. - 9. razred) 

17.-28. 2. - vpis otrok v 1. razred 
 
 

Marec 
 

7. 3. - seja Sveta staršev 
8. 3. - seja Sveta zavoda 
9. 3. - šolsko tekmovanje iz biologije 

10. 3. - zimski športni dan (4. - 6. razred) 
10. 3. - državno tekmovanje iz zgodovine 
11. 3. - šolsko tekmovanje iz kemije 
16. 3. - državno tekmovanje iz angleščine 8.r in 9.r 
25. 3. - prireditev ob materinskem dnevu 
28.3 - kulturni dan: Obisk gledališča 

29. 3. - poskusno NPZ za 3. razred: slovenščina 
31. 3. - poskusno NPZ za 3. razred: matematika 

 
April 

 
1. 4. - regijsko tekmovanje iz tehnike in tehnologije 

13. 4. - šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
13. 4. - atletski športni dan - Atletski stadion Ptuj 
14. 4. - regijsko tekmovanje iz fizike 
23. 4. - državno tekmovanje iz matematike 

 - državno tekmovanje iz kemije 
 

Maj 
 

4. 5. - NPZ slovenščina za 6. in 9. razred 
5. 5. - predstavitev vojske in Jumicar (vožnja z avtomobilčki)  
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6. 5. - NPZ matematika za 6. in 9. razred 
10. 5. - NPZ angleščina za 6.razred in 9. razred 
20. 5. - Grajski dan s policisti (Dornava) 
21. 5. - državno tekmovanje iz fizike 
21. 5. - državno tekmovanje iz tehnike in tehnologije 

 
Junij 

 
1. 6. - interdisciplinarne ekskurzije 

10. 6. - redovalna konferenca (9. razred) 
3. 6. - valeta za 9.razred 
9. 6. - sprejem za prvošolčke 

13. - 17. 6. - Letna šola v naravi za 5., 6. in 7. razred 
15. 6. - zaključek za 9. razred 
21. 6. - redovalna konferenca (1. - 8. razred) 
24. 6. - proslava ob dnevu državnosti 
30. 6. - zaključna konferenca 

 
Avgust 

 
6. 8. - proslava ob občinskem prazniku 

 

18. Starši, šola in okolje 
 

Tudi v šolskem letu 2021/22 smo namenili povezovanju s starši in lokalno skupnostjo 
veliko pozornost.  

Redno smo objavljali prispevke v občinskem glasilu Juršinske novice, sodelovali smo 
z vsemi društvi v občini, z Domom starejših, z Zobozdravstvenim domom Ptuj, s sestro, ki je 
obiskala učence in jih navajala na pravilno ščetkanje zob in na skrb za higieno zob. Sodelovali 
smo tudi s potujočo knjižnico Ptuj (Bibliobus). 

 

 

Juršinci, 31. 8. 2022 

Matej Sužnik, ravnatelj 
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