
Spoštovani starši, 

zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da 

so v odnosu do vas, sošolcev, zaposlenih na šoli in ostalih ljudi 

spoštljivi. Pomagajte jim s svojim zgledom in z dobrim 

sodelovanjem z nami uresničiti vse cilje. Svojim otrokom 

privzgajate delovne navade (skrb za sobo, šolske potrebščine .). 

Preplet delovnih navad (večina jih učenci pridobijo doma) in 

učnih pristopov (se učenci naučijo v šoli) so učne navade. Le te 

so pomembne za uspešno šolanje in nenazadnje za življenje. 

Gre namreč za eno ključnih življenjski sposobnosti in 

sposobnosti, ki jih mora otrok razvijati že pred vstopom v šolo 

in med samim šolanjem. Učne navade bo vaš otrok v prvi vrsti 

pridobil z vašo pomočjo. Spodbujajte ga, motivirajte ga, 

predvsem pa mu bodite za vzor. 

 (Širovnik, september2018) 



Parkiranje v času roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur: 

parkirišče pri ŠD Mladika 

(Širovnik, september2018) 



PREDNOSTNE  NALOGE  v šol. letu 2018/19 
 

Učenci posamezne oddelčne skupnosti na šolski spretni strani ustvarijo svoj 

zavihek, kjer objavljajo obvestila o delu oddelka za širšo javnost. 
 

Pri vseh predmetih posebno pozornost namenjamo dvigu rezultatov NPZ. Od 

učencev zahtevamo, da: 
BESEDIŠČE (razumevanje pomena besed – opis pomena); 

BRANJE Z RAZUMEVANJEM (kaj besedilo pove, kaj naloga zahtev, ločevanje bistva od 

nebistvenih podatkov …); 

PISNO SPOROČANJE (pravopis, oblika zapisa, urejenost zvezka …); 

USTNO SPOROČANJE (govorjenje v celih povedih); 

UČNI PRIPOMOČKI (dosledna uporaba); 

DOMAČE DELO (namen domačega dela, sprotna analiza domačega dela …); 

REŠEVANJE NALOG NPZ PRETEKLIH LET (smiselno vključevanje nalog v redno šolsko delo 

skozi celo leto, spodbujanje učencev na samostojno reševanje nalog NPZ iz preteklih let …); 

REŠEVANJE RAZLIČNIH TIPOV NALOG.  

 
(Širovnik, september2018) 



Projekti  
Popestrimo šolo 

Erasmus + (skupaj s Hrvaško in Italijo) 

Mednarodna izmenjava z OŠ Miroslava Antića Mika 

(Pančevo - Srbija) 

RaP – gibanje 

… (po ponudbi) 

30 projektov, ki so stalnica življenja in dela šole (Eko-šola, 

Zdrava šola, Shema šolskega sadja, Prostovoljstvo, GO 

CAR GO, Rastem s knjigo, bralna značka …) 

Razredni projekti 

 

 

(Širovnik, september2018) 



(Širovnik, september2018) 

ura pon. – čet. 
petek 

1. – 5. 

petek 

6. – 9. 

predura 7.35–8.20 7.35–8.20 7.35–8.20 

1. ura 8.25–9.10 8.25–9.10 8.25–9.10 

2. ura 9.15–10.00 9.15–10.00 9.15–10.00 

glavni  odmor 10.00-10.25 10.00-10.25 10.00-10.25 

ura oddelčne skupnosti / / 10.25–10.45 

3. ura 10.25–11.10 10.25–11.10 10.50–11.35 

4. ura 11.15 –12.00 11.15 –12.00 11.40–12.25 

5. ura 12.05–12.50 12.05–12.50 12.30–13.15 

6. ura 12.55–13.40 12.55–13.40 13.20–14.05 

7. ura 14.00–14.45     

8. ura 14.45–15.30     

UČNE  URE   

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6d2nu-RwlcQ-0M&tbnid=eb5AZDf-bZ5iuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ringaraja.net/clanek/ura-in-otrok_255.html&ei=BIclUs7fJ4SatQaNmIHwCA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNExOEf_XTHHrzpWIKx3J4K85bfRog&ust=1378277483449315


(Širovnik, september2018) 

podaljšano bivanje do 16.15 

jutranje varstvo 1. razred od 6.20 do 8.20 

jutranje varstvo 2. in 3. razred od 7.20 do 8.20 

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 



(Širovnik, september2018) 

smer v šolo domov  

PRIMESTJE 

7.00 

7.55 

8.00 

8.50, 9.29 (redni Spuhlja II) 

13.50 

14.15 

15.35 

Avtobusni prevoz  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jvJQOBg7U3-UjM&tbnid=wl9htgHdDgKtNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.najblog.com/narnijka/item/1234&ei=XIclUu_aMY7PsgaBiICYDw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGrvuFKYV3LsVCuKrxl3ijDBZWAPg&ust=1378277593277432


ŠOLSKI  KOLEDAR 2018/19 – 1./2 

(Širovnik, september2018) 

Začetek pouka: 3. 9. 2018 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja: 31. 1. 2019 

Zaključek pouka: 24. 6. 2019 (14. 6. 2019 za učence 9. razreda) 

  

Počitnice: 

Jesenske počitnice: 29. 10. do 2. 11. 2018 

Novoletne počitnice: 25. 12. 2018 do 2. 1. 2019 

Zimske počitnice: 18. 2. do 2. 2. 2019 

Prvomajske počitnice: 27. 4. do 2. 5. 2019 

Poletne počitnice: 26. 6. do 31. 8. 2019 
  

Delovne sobote: 29. 9. 2018 (namesto 24. 12. 2018) 

2. 2. 2019 (2. člen Pravilnika o šolskem koledarju) 

11. 5. 2019 (namesto 3. 5. 2019) 



ŠOLSKI  KOLEDAR 2018/19 – 2./2 

(Širovnik, september2018) 

Nacionalni preizkusi znanja: 

 

Za učence 6. in 9. razreda: 

SLJ – 7. 5. 2019 

MAT – 9. 5. 2019 

   

  

Informativna dneva v srednjih šolah:  

9. in 10. 2. 2018 

  

Predmetni in popravni izpiti: 

1. rok za učence 9. razreda od 17. 6. do 1. 7. 2019  

1. rok za učence 1. do 8. razreda od 26. 6. do 9. 7. 2019 

2. rok za učence 1. do 9. razreda od 19. 8. do 30. 8. 2019 

Za učence 6. razreda: 

TJA – 13. 5. 2019 
  

Za učence 9. razreda: 

tretji predmet (TJA) – 13. 5. 2019 



(Širovnik, september2018) 

prvo polletje: drugo polletje: 

17. 09. 2018 

08. 10. 2018 

12. 11. 2018 

03. 12. 2018 

07. 01. 2019  

11. 02. 2019 

11. 03. 2019 

08. 04. 2019 

13. 05. 2019 

04. 06. 2019 

RODITELJSKI  SESTANKI  IN  GOVORILNE  URE  
Namen le-teh je zagotavljanje enotnosti vzgojnih vplivov in skupno odpravljanje 

nastalih težav. Starši in skrbniki bodo dobili pisna vabila samo za roditeljske 

sestanke in nujne individualne pogovore.  

 

Organizirali bomo dve predavanji za starše o medvrstniškem 

nasilju in odvisnosti.  
Popoldanske govorilne ure bodo potekale ob ponedeljkih med 17. in 18. uro v 

naslednjih terminih: 



STATUS  UČENCA 
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je 

registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.  

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže 

vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi 

učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, 

ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih 

s področja umetnosti. 

Status pridobi učenec, za katerega oddelčni učiteljski zbor meni, 

da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in 

ostalih delavcev šole. 

 
(Širovnik, september2018) 



PRAVILA  ŠOLSKEGA  REDA  

 

- v šolskem prostoru je prepovedana uporaba 

mobitelov in drugih multimedijskih naprav; 

       (nujne klice med poukom opravlja ŠSS) 

- obvezni so šolski copati; 

- pozdravljanje (prioritetna naloga, ki jo 

starejši uresničujemo z vzgledom) 
 

(Širovnik, september2018) 



PRAVILA  ŠOLSKEGA  REDA 
 

 

PRAVILA  ORGANIZIRANOSTI: 

- 15 minut pred poukom se strokovni delavci 

pripravljajo na pouk; 

- šola je namenjena učencem in zaposlenim 
(ostali v času pouka počakajo v avli šole) 

(Širovnik, september2018) 



(Širovnik, september2018) 

 Razvoj samostojnosti je glavna naloga vzgoje doma in tudi v šoli. Otrok se uči 

samostojnosti z lastnimi poskusi, ustreznim odnosom  in spodbujanjem odraslih.  

Tudi v  šoli želimo naše učence spodbujati na njihovi poti v samostojnost. Odločili 

smo se, da bomo v pritličju določili črto samostojnosti.  

Črta ni meja, ki je starši ne bi smeli prestopiti, je le spodbuda za 

samostojno pot.  Šola je prostor učencev, delavcev šole in staršev, 

zato ste vedno povabljeni k sodelovanju. 
Otroku bomo s tem omogočili, da bo razvijal svojo odgovornost in zaupanje vase.   

Spoštovani starši, prosimo Vas, da nas podprete v naših prizadevanjih. Vašega 

otroka spodbujajte in mu omogočite pridobiti različne izkušnje preko katerih se bo 

učil. 



(Širovnik, september 2018) 

 

   učenci: 1. - 4. razred učenci: 5. - 9. razred 

zajtrk 0,50€ / 

šolska malica 0,80€ 0,80€ 

kosilo  2,00€ 2,20€ 

kosilo - posamezno 2,30€ 2,30€ 

popoldanska malica 1,00€ 

PLAČILNA  NEDISCIPLINA  -  LIKVIDNOSTNE  TEŽAVE 

 

                                     trenutni dolg:  8.922€ 



(Širovnik, september2018) 

KOSILO 

in 

popoldanska malica 

1235 – 1435   

DIETE ??? 
ZDRAVNIŠKA POTRDILA IN NAVODILA 



(Širovnik, september 2018) 

 

1/3 vsebin RaP s poudarkom na 

zdravem načinu življenja: 
gibanje, kultura prehranjevanja … 

 

+  ID (gibanje za zdravje. tečaji …) 



(Širovnik, september 2018) 

na nevarnost interneta in družabnih omrežij. 



 

Šola je dolžna prijaviti sum nasilja 

 za kakršnokoli obliko nasilja (tudi 

medvrstniškega) policiji in centru za 

socialno delo. 

Prijavlja se na osnovi opažanj (vidne poškodbe) 

ali pripovedi žrtve, očividcev … 
(Širovnik, september2017) 

NASILJE 



Na učne navade otrok vplivajo starši! 

Navada je nekaj, kar nastane, ko neko 

stvar neskončnokrat ponovimo.  

Zoran Milivojević, avtor knjige Mala knjiga za 

velike starše, pravi, da za učenje ne 

potrebujemo visokih sposobnosti, otrok 

mora krepiti ritne mišice.  

(Širovnik, september2018) 

Kaj podpirate, ko za svojega otroka 

najemate inštruktorje? Znanje ali lenobo? 



Zoran Milivojević: 

„Naloga staršev je, da otrokom pomagajo 

načrtovati dan, nadzorujejo (tudi urejenost zapiskov, 

…), pohvalijo in vztrajajo pri zahtevah.  

Iščejo mehanizme za motiviranje, vendar ne v 

materialnem nagrajevanju.  

Starši so zgled, staršem mora biti vrednota 

znanje, ne ocena.“ 

UČENJE JE ODGOVORNOST OTROK, 

 NE STARŠEV 
(Širovnik, september2018) 



(Širovnik, september 2018) 

Pobude, vprašanja … 
posredujte: 

- razrednikom, 

- predstavnikom v svetu staršev, 

- na e-naslov: info@mladika.si 

 
Upoštevajte postopnost reševanja problemov. 

mailto:info@mladika.si


(Širovnik, september 2018) 

  

V šoli so se zopet pojavile uši.  

  

Prosim, da ponovno natančno pregledate lasišče vašemu otroku in 

ustrezno ukrepate. Uši je potrebno odpraviti iz lasišča, oblačil, igrač, 

brisač, stanovanja… Podrobne informacije, kako ukrepati pri odpravljanju 

uši iz lasišča in stanovanja, najdete na spletni strani Nacionalnega 

inštituta za varovanje zdravja. 

  

Po določilih 27. člena zakona o nalezljivih boleznih (Ur. list RS, št. 33/06) 

je razuševanje ušivih oseb obvezno; po določilih 54. člena tega 

zakona neizvrševanje tega ukrepa šteje za prekršek, za katerega je 

predvidena kazenska sankcija.  

  

Le če bomo vsi dosledni in natančni pri odpravljanju te nadloge, bomo 

uspešni.  

  

Prosim, ukrepajte! 



(Širovnik, september 2017) 

Starši – učitelji 
 

Medsebojne spoštovanje, korekten 

odnos, upoštevanje pravil med 

starši in učitelji so temeljna 

zagotovila za dobro vzgojo otrok 

(učencev). 



(Širovnik, september 2018) 

V razmislek: 

„FAJN SE MEJ“ ali „PRIDEN BODI“ 


