
 

 

 

 

 
 

Zavod sv. Stanislava  

OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 
Štula 23, Ljubljana Šentvid 

 
LETNO POROČILO 

ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 
 
 
 
 
 
 
 

Geslo leta:  

Mladost iz sonca zrn stkana 
(praznovanje 10-letnice šole) 
       

 
 
 



Letno poročilo 18/19  OŠ Alojzija Šuštarja 
 

2 
 

 

 

1. UČENCI ..................................................................................................................................................... 5 

2. POUK ....................................................................................................................................................... 5 

REALIZACIJA POUKA PO ODDELKIH ............................................................................................................................... 5 
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI .................................................................................................................... 5 

3. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ....................................................................................................... 6 

4. POUK ŠE MALO DRUGAČE ........................................................................................................................ 8 

DNEVI DEJAVNOSTI ................................................................................................................................................... 8 
PROJEKTNI DNEVI ..................................................................................................................................................... 8 
POLNO IZKUŠENJ, VTISOV, TUDI NEUGODJA, IZ KATERIH JE BILO MOČ RASTI. VČASIH JE OBIČAJEN POUK BOLJ PREPROST, A VESELA 

SEM PREDVSEM EVALVACIJE UČENCEV, KI JE POKAZALA, DA SO BILI S SVOJIMI ZAKLJUČNIMI IZDELKI ZADOVOLJNI. ....................... 10 
ANTIČNI DNEVI ...................................................................................................................................................... 10 
SPOZNAVANJE DOMOVINE IN TUJINE .......................................................................................................................... 10 
MUZEJI ................................................................................................................................................................ 10 
VARNI INTERNET .................................................................................................................................................... 10 

5. ZA BOLJŠE IN KVALITETNEJŠE UČENJE .................................................................................................... 11 

UČENJE UČENJA ..................................................................................................................................................... 11 
TUTORJI (MEDVRSTNIŠKA UČNA POMOČ) .................................................................................................................... 11 
DEJAVNOSTI ZA NADARJENE ..................................................................................................................................... 11 
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI .............................................................................................................................. 11 

6. GIBANJE IN ŠPORT ................................................................................................................................. 12 

ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLCE IN SEDMOŠOLCE ............................................................................................................ 12 
ŠPORTNI DNEVI ..................................................................................................................................................... 13 
ŠOLAR NA SMUČI ................................................................................................................................................... 13 
ŽOGARIJA ............................................................................................................................................................. 13 
TEČAJ PLAVANJA .................................................................................................................................................... 13 
PRVA POMOČ NA RAZREDNI STOPNJI .......................................................................................................................... 13 
PRVA POMOČ NA PREDMETNI ................................................................................................................................... 14 
AKCIJA SERVISIRANJA SMUČI ZA UČENCE IN STARŠE NAŠE ŠOLE ......................................................................................... 14 
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE FIZIKA IN ŠPORT (MISIJA 3: S SVETLOBNO HITROSTJO – ASTRO-FIZIČNI TEST) .......................... 14 
KOLESARSKI IZPIT ................................................................................................................................................... 14 
RAZŠIRJENI PROGRAM ............................................................................................................................................. 14 
KOLESARSKI MARATON............................................................................................................................................ 14 
POLETNI POČITNIŠKI TABOR ...................................................................................................................................... 15 
SODELOVANJE NAŠE ŠOLE Z OKOLIŠKIMI ŠPORTNIMI KLUBI IN DRUŠTVI .............................................................................. 15 

7. UMETNOST ............................................................................................................................................ 15 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ............................................................................................................................................. 15 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR ......................................................................................................................................... 16 
PEVSKI ZBOR 3. RAZREDA ........................................................................................................................................ 16 
GLEDALIŠČE .......................................................................................................................................................... 16 
LIKOVNA ŠOLA ....................................................................................................................................................... 16 
PLES .................................................................................................................................................................... 16 
FILMSKI TEDEN   (22.-26. 10.) ................................................................................................................................ 17 
LITERARNO USTVARJANJE ........................................................................................................................................ 17 
PROJEKT ŽIVE SLIKE ................................................................................................................................................ 17 
OGLED KREGARJEVE GALERIJI V ZAVODU .................................................................................................................... 17 
BRALNA ZNAČKA .................................................................................................................................................... 17 
KULTURNI DNEVI .................................................................................................................................................... 18 



Letno poročilo 18/19  OŠ Alojzija Šuštarja 
 

3 
 

 

8. STIK Z NARAVO ...................................................................................................................................... 18 

UČILNICA V NARAVI ................................................................................................................................................ 18 
NARAVOSLOVNI DNEVI DEJAVNOSTI ........................................................................................................................... 18 

9. DUHOVNOST .......................................................................................................................................... 18 

10. ODNOSI ............................................................................................................................................. 19 

VZGOJA ZA ODNOSE ............................................................................................................................................... 19 
TEMATSKE RAZREDNE URE ....................................................................................................................................... 19 
DAN SLUŽENJA ...................................................................................................................................................... 19 
TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ..................................................................................................................................... 20 
KAJ MI PRAVI SRČEK ................................................................................................................................................ 20 
ODMIK ZA FANTE ................................................................................................................................................... 20 
MEDVRSTNIŠKA MEDIACIJA ...................................................................................................................................... 20 
DOBRODELNE AKCIJE .............................................................................................................................................. 20 
PROSTOVOLJSTVO .................................................................................................................................................. 21 
ČAJANKA ZA TEHNIČNO OSEBJE ................................................................................................................................. 21 

11. PODALJŠANO BIVANJE ....................................................................................................................... 21 

12. INTERESNE DEJAVNOSTI .................................................................................................................... 22 

13. TEKMOVANJA .................................................................................................................................... 22 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH ........................................................................................... 22 
RAZISKOVALNE NALOGE .......................................................................................................................................... 23 
ELASTOMOBILI IN VERIŽNI EKSPERIMENT ..................................................................................................................... 23 
LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJI ................................................................................................................................ 24 
OSVOJENA ZLATA PRIZNANJA IN PRVA MESTA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU ....................................................................... 24 
ŠPORTNA TEKMOVANJA........................................................................................................................................... 25 

14. ODMEVNE PRIREDITVE IN PUBLIKACIJE ............................................................................................. 25 

PRIREDITVE ........................................................................................................................................................... 25 
PUBLIKACIJE .......................................................................................................................................................... 25 

15. ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI RADIO ................................................................................................. 25 

ŠOLSKA SKUPNOST IN PARLAMENT ............................................................................................................................. 25 
ŠOLSKI RADIO ........................................................................................................................................................ 26 

16. PROJEKTI ........................................................................................................................................... 26 

EUSTRONOMIJA ..................................................................................................................................................... 26 
JEZIKI ŠTEJEJO........................................................................................................................................................ 26 
UČILNICA V NARAVI – SODELOVANJE Z NORVEŽANI, SEMINAR ZA UČITELJE ......................................................................... 26 

17. POKLICNO SVETOVANJE ..................................................................................................................... 27 

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO .................................................................................................................................... 27 

18. KNJIŽNICA .......................................................................................................................................... 27 

NABAVA IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ............................................................................................................ 27 
IZPOSOJA ............................................................................................................................................................. 27 
DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI .......................................................................................................................................... 28 
UČBENIŠKI SKLAD ................................................................................................................................................... 28 
KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA ......................................................................................................................... 28 
AKCIJA KNJIGA JE NAJLEPŠE DARILO ........................................................................................................................... 28 

19. PREHRANA ......................................................................................................................................... 28 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ............................................................................................................................ 28 



Letno poročilo 18/19  OŠ Alojzija Šuštarja 
 

4 
 

 

ŠOLSKA SHEMA ...................................................................................................................................................... 29 

20. ZDRAVSTVENA, ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA ............................................................................ 29 

SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ........................................................................................................................... 29 
ČISTI ZOBKI ........................................................................................................................................................... 29 
PRVA POMOČ ........................................................................................................................................................ 29 
PREDAVANJA MEDICINSKE SESTRE ............................................................................................................................. 29 

21. ŠOLA ZA STARŠE ................................................................................................................................ 30 

22. IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV ............................................................................................................... 30 

23. SODELOVANJE Z DRUGIMI ENOTAMI V ZAVODU ............................................................................... 30 

24. PRILOGA 1 - ŠPORT ............................................................................................................................ 31 

 

 



Letno poročilo 18/19  OŠ Alojzija Šuštarja 
 

5 
 

 

1. UČENCI 

Na začetku šolskega leta je bilo na šoli 459 učencev in učenk od 1. do 9. razreda (po dve paralelki), 
246 fantov in 209 deklet. Trije učenci so se šolali na domu. Tekom šolskega leta so se izpisali 4 učenci, 
tako jih je bilo ob koncu pouka 455. 
Pouk in dejavnosti je izvajalo 53 učiteljev, 6 svetovalnih delavcev in nekaj zunanjih sodelavcev.  

2. POUK 

Realizacija pouka po oddelkih 

 

Oddelek 
Število ur po 
predmetniku 

I. I. [%] II. II. [%] I. + II. 
I. + II. 

[%] 

1.a 980,0 495 50,5 455,5 46,5 950,5 97,0 

1.b 980,0 498 50,8 452 46,1 950 96,9 

2.a 997,5 506,5 50,8 459,5 46,1 966 96,8 

2.b 997,5 506,5 50,8 461 46,2 967,5 97,0 

3.a 1.032,5 521,5 50,5 497 48,1 1018,5 98,6 

3.b 1.032,5 517 50,1 489 47,4 1006 97,4 

4.a 1.010,0 524 51,9 500 49,5 1024 101,4 

4.b 1.030,0 543 52,7 506 49,1 1049 101,8 

5.a 1.120,0 576 51,4 560 50,0 1136 101,4 

5.b 1.120,0 567 50,6 557 49,7 1124 100,4 

6.a 1.197,5 607,5 50,7 588 49,1 1195,5 99,8 

6.b 1.197,5 630 52,6 614 51,3 1244 103,9 

7.a 1.635,0 866 53,0 686 42,0 1552 94,9 

7.b 1.635,0 847 51,8 668 40,9 1515 92,7 

8.a 1.735,0 877 50,5 759 43,7 1636 94,3 

8.b 1.735,0 902 52,0 744 42,9 1646 94,9 

9.a 1.484,0 858 57,8 651 43,9 1509 101,7 

9.b 1.484,0 837 56,4 643 43,3 1480 99,7 

 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti 

V minulem šolskem letu smo za učence 7., 8. in 9. razreda izvajali naslednje izbirne predmete:  

 Računalništvo, robotika 

 Multimedija  

 Uporabne rastline  

 Ples  

 Likovno ustvarjanje  

 Filmska vzgoja  
 
V četrtem razredu so učenci obiskovali predmet računalništvo, v 5. razredu so izbirali med tehniko, 
umetnostjo in športom, v 6. razredu so imeli umetnost (klasično kulturo).  
V 7., 8. in 9. razredu so lahko izbirali med nemščino in francoščino.  
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3. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Letos smo na Nacionalnem preverjanju znanja preverjali znanje iz slovenščine, matematike in 
angleščine. Udeležba: 
 

Predmet Razred Pisali Odsotni 

SLO 6. razred 50 1 

MAT 6. razred 49 2 

ANG 6. razred 50 1 

SLO 9. razred 46 0 

MAT 9. razred 46 0 

ANG 9. razred 44 2 

 
 Z rezultati smo bili zadovoljni: 

 
Slovensko povprečje: 48,29% 
Povprečje na OŠ AŠ:   68,04%   

 
Slovensko povprečje: 50,94% 
Povprečje na OŠ AŠ:   70,17%   
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Slovensko povprečje: 55,58% 
Povprečje na OŠ AŠ:   72,14%   

 

 
Slovensko povprečje: 49,31% 
Povprečje na OŠ AŠ: 54,70% 

 
Slovensko povprečje: 57,19% 
Povprečje na OŠ AŠ: 76,98% 
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Slovensko povprečje: 51,29% 
Povprečje na OŠ AŠ: 55,44% 

4. POUK ŠE MALO DRUGAČE 

Dnevi dejavnosti 

Vse dneve dejavnosti smo realizirali v skladu z Letnim delovnim načrtom.  

Projektni dnevi 

Klasični frontalni pouk smo večkrat zamenjali s projektnim delom. S projektnim delom smo spodbujali 
učence k povezovanju in uporabi znanja, pridobljenega pri različnih predmetih in v vsakdanjem 
življenju zunaj šole. Na razredni stopnji so projektno delo učitelji in učiteljice skoraj vsakodnevno 
vpletali v pouk, na predmetni stopnji pa smo organizirali projektne tedne (v šolskem letu 2018/2019: 
od 28. 1. do 1. 2.).  
 
V 6. razredu: naravoslovni projektni teden na temo Zemlja z veliko in malo začetnico. 
V petih dneh so učenci na petih naravoslovnih področjih: BIO-KEM-FIZ-GEO-MAT opazovali in 
preizkušali naravne zakone na Zemlji. 
Pri matematiki so se učenci posvetili ocenjevanju in merjenju, računanju najrazličnejših zanimivih 
problemov. Delo je potekalo po krožnih postajah. 
Pri kemiji so učenci preučevali prsti, vrste prsti (3-vzorci), se poglobili v prepustnost in kislost. Merili 
pH prsti, s pomočjo barvila iz rdečega zelja. Delali so po parih.  V drugem delu so učenci pridobivali 
pline iz našega ozračja, in jih dokazovali glede na njihove lastnosti.  
Pri fiziki so učenci preučevali obnašanje vode in zraka. V prvem delu so izvedli do osem različnih 
poskusov in med drugim ugotovili, da površinska napetost vode sploh ni zanemarljiva. V drugem delu 
pa so učenci izdelali balon na topel zrak in ga izpustili v zrak. Največje veselje pa je bilo učencem 
pripraviti padalo, ki je jajce varno prineslo do tal. 
Učenci biologi so se poglobili v celico. Otroci so po skupinah izdelali modele rastlinske ali živalske 
celice. Mikroskopirali in - končno obdelali – so pogoje za življenje: vse preko poskusov, tako, da bodo 
svoje raziskovanje zaključili šele v drugem tednu. 
Pri geografiji in praktikumu so bili učenci razdeljeni na pol razreda in se pri predmetih izmenjevali. 
Izmenično so se poglabljali v vulkane in peko vulkanskih mafinov. Izdelali so model vulkana iz mavca 
in delovanje vulkana uprizorili s pomočjo reakcije med sodo bikarbono in kisom.  
Učenci so teden ocenili v zadnji uri, s pomočjo evalvacijskega vprašalnika. Večini učencev se je teden 
zdel zelo dober. Manj motivirani učenci so zapisali, da bi želeli še več zabavnih poskusov in manj 
računanja. Večina pa je bila s tednom zelo zadovoljna, tudi za naprej ne bi nič spreminjali in so bili 
srečni, ker je bil to tudi teden brez domačih nalog, pa so se več naučili kot sicer, so povedali sami. 
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Izpostavili so željo po biološkem krožku še naprej- veseli jih mikroskopiranje.  
Učitelji so bili s projektnim tednom zadovoljni. Delavnice so učitelji dobro pripravili in izvedli. Delo so 
si razdelili in sodelovali v tandemih. Zdi se, da je bil teden resnično intenziven in zanimiv.  
 
V 8. razredu: umetnostni projektni teden 
Prvi dan so se učenci ukvarjali z izdelavo besedila, v torek so se vživljali v lik z bralnimi vajami, v sredo 
z vajami v igranju, gibom in glasbo/z zvoki v predstavi, v četrtek z vajami na odru in izdelavo plakata, 
v petek pa so svoje predstave pokazali občinstvu. 
Mentorice so delo učencev in sodelovanje mentorjev v času projektnega tedna ocenile kot zelo 
dobro.  
Kot pozitivno se je izkazalo naslednje:  

- stalne mentorice posameznih skupin,  
- prednostna usmeritev, da na odru nastopijo vsi in da damo poudarek na karakterizaciji likov 

in igri (tako učenci niso izdelovali scene, kulis in so smeli uporabiti le najnujnejše rekvizite), 
- dobro sodelovanje z ostalimi mentorji in dobro pripravljene delavnice, 
- utečen urnik, razporeditev dejavnosti in postavljeni cilji za vsak dan posebej, ki dajejo 

učencem občutek varnosti in rutine,  
- skupni začetki in konci, pri katerih smo preverili, kako učenci ocenjujejo delo in počutje v 

skupini. 
Kot pretekla leta ugotavljamo, da so najbolj dragocene izkušnje, ki jih učenci pridobijo v skupinskem 
projektnem delu. Učenci se urijo v skupnem iskanju idej in odločanju za najboljšo, razporejanju nalog 
med posameznimi člani, razporejanju časa, odgovornosti do drugih članov v skupini, sodelovanju tudi 
z različnimi sošolci in tistimi, s katerimi se ne razumejo najbolje, iskanju konstruktivnih rešitev in 
reševanju konfliktov … Prepričani smo, da je proces nastajanja predstav in delo v skupinah veliko 
pomembnejše kot sam izdelek, končna predstava.  
 
V 9. razredu je bil družboslovni projektni teden.  
Devetošolci so se spoznavali z zakoni in specifikami družboslovja. Po uvodnem ponedeljku, ko so jih 
učitelji in predavatelj Dejan Valentinčič potopili v temo, so naprej delali sami  manjših skupinah. Od 
krovne teme Slovenci po svetu so spoznavali slovenska izseljenska društva, kulturo, ki jo ohranjajo po 
različnih državah, spoznali so skupino zamejskih dijakov s Koroške in njihovo profesorico slovenščine, 
lektorja za slovenščino kot tuj jezik, ki je slovenščino poučeval v zamejstvu ter na univerzah v 
Nottinghamu, Londonu in Gradzu, ki jim je predstavil, kako velika mora biti motivacija, da po približno 
900-1000 urah pouka govorec približno obvlada slovensko. V ulični anketi so spoznali, da mimoidoči 
slabo ocenjujejo, koliko Slovencev je razseljenih po svetu: od dobrega pol milijona so jih prepoznali le 
10 do 20.000.  
Tudi na vprašanje, kdo sploh je Slovenec, so si bolj kompleksno kot Ljubljančani z ulice odgovorili 
sami. Je to obvladanje jezika, državljanstvo, potomci, le ljubezen do slovenstva in potice, je Slovenec 
lahko vsak, ki si to želi, ali ga moramo priznati kot kakšno državo?  
O različnih, sestavljenih identitetah je spregovorila Marjanca Ajša Vižintin, ki je izpostavila, da so za 
ljudi sestavljene identitete lahko zelo travmatične, ko jih okolica sili, naj se odločajo »ali ali« - so eno 
ali drugo. Ko pa spoznajo, da so lahko »in-in«, oboje, vse troje, pa se osvobodijo.  
Ogledali so si veliko terenskega video gradiva: od dokumentarca Aleksandrinke, Tarče o begu 
možganov, do izsekov iz srečanj in pogovorov s Slovenci v Ameriki in Argentini. Iskali so znane 
Slovence po svetu, ter opravili pogovore in intervjuje z zanimivimi gosti. – Belen Barraga je Španka, ki 
že dolga leta živi v Sloveniji, Urška Makovec novinarka, ki ima veliko stika s Slovenci v tujini, poklicali 
so celo bivšo sošolko, katere družina se je izselila v Švico.  
Skupina, ki se je ukvarjala s kulturno mediacijo, je obiskala srečanje s stricev iz tujine, skupaj z 
debatno skupino pa so obiskali sejo državnega zbora ravno na dan, ko so razpravljali o financiranju 
zasebnih šol. Sama tema kot tudi raven kulture v hramu demokracije sta učencem dala misliti in se jih 
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dotaknila. Drugi dve ekipi sta obiskali uredništvo Družine ter RTV, kjer jih je sprejel notranjepolitični 
urednik Gregor Drnovšek.  
Učenci so se nato sami preizkusili v raziskovanju in oblikovali časopis S potico za kruhom, video 
izdelek o Slovencih po svetu, ki je bil posebej bogat zaradi interaktivne razlage, pa tudi zaradi 
pogovora z dr. Arnežem, ki ima v našem zavodu navdušujoč arhiv ter obiska Svetovnega slovenskega 
kongresa, kjer so se ravno selili, pa so kljub temu odgovorili na njihova vprašanja. Debatna skupina je 
posnela okroglo mizo, mediatorji so nam zaigrali nekaj prizorov, dve skupini pa sta se oglasili na 
spletnih omrežjih, ustvarili nekaj intervjujev in fizični ter interaktivni zemljevid pomembnih Slovencev 
po svetu.  
Učencem je bila tema težka, na prvi pogled povsem tuja in kar dolgo je trajalo, da so vanjo vstopili. 
Ampak novinarsko delo je zahtevno: anketiranci nočejo odgovarjati, odgovori so brezvezni, 
programček za montažo »mrkne« po dvournem delu, mini intervjuja, za katerega si se peljal na drug 
konec Ljubljane, ne moreš objaviti, ker si gosta pozabil fotografirati ali vprašati, kako ti je ime, 
novinarska etika pa ti preprečuje goljufijo. Za intervju si si pripravil tri kratka vprašanja, dobil pa si 
dolgo debato in pred tabo je 40 minut posnetka, ki ga je treba prepisati in urediti. Ojoj. – Eni so delali 
manj kot ti, tvoji prijatelji so pristali v skupini, kjer bi želel biti ti. Tudi mentor ti ni najbolj všeč.  … Ali 
še ena tipična: »Računalnika nočem več videti!«  

Polno izkušenj, vtisov, tudi neugodja, iz katerih je bilo moč rasti. Včasih je običajen pouk bolj 
preprost, a vesela sem predvsem evalvacije učencev, ki je pokazala, da so bili s svojimi zaključnimi 
izdelki zadovoljni.  

Antični dnevi 

V tednu od 25. 3. do 29. 3. so se na OŠ AŠ na razredni stopnji odvijali antični dnevi, ki so se zaključili z 
latinskim popoldnevom v učilnici v naravi. Tema letošnjih antičnih dni je bila CESAR (vodja), saj je bila 
okrogla obletnica leta štirih cesarjev. Učenci od prvega do petega razreda so preko različnih delavnic 
spoznavali figuro cesarja in se marsikaj naučili o obdobju antike. Učenci so tekmovali v olimpijskih 
igrah in kot zmagovalci dobili venčke, ki so jih sami izdelali. Prav tako so ustvarjali mozaike 
(papirnate, na lončku, slika...), pekli antične dobrote, si naredili ščit in spoznali pravega rimskega 
vojaka, risali Rimljanko in Rimljana, igrali na flavte, izdelali in igrali antične družabne igre, sestavljali 
mogočno palačo cesarjev iz lego kock, izdelali kovance in mošnjičke, se z izkopavanjem starodavnih 
amfor igrali arheologe in izdelali lutke cesarjev. 

Spoznavanje domovine in tujine 

Učenci so bili na številnih ekskurzijah in dnevih dejavnosti po domovini in tujini: 
Škofja Loka, Radovljica, Idrija, Kraški rob, Novo mesto, Rakov Škocjan, Ljubljansko barje, Dovžanova 
soteska, Vrba, Šempeter, Kranj, Posočje, Pomurje, Avstrijska Koroška in London.  

Muzeji 

V okviru dni dejavnosti so učenci obiskali Mestni muzej, Srednjeveško Ljubljano, Emono, Šolski muzej, 
Muzej pošte, Etnografski muzej, Narodna galerija, Groharjevo domačijo.  

Varni internet  

V letošnjem letu smo nadaljevali s triletnim programom Varni internet. Udeležili so se ga vsi učenci 4. 
razreda v obsegu 15 pedagoških ur. Glavni namen programa je bilo usposobiti učence za čim bolj 
varno vedenje na svetovnem spletu, prepoznavanje nevarnosti in primerno ukrepanje v kritičnih 
situacijah.  
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5. ZA BOLJŠE IN KVALITETNEJŠE UČENJE 

Učenje učenja  

Pomembna komponenta podajanja snovi je tudi opremljanje učencev z veščinami in strategijami 
učinkovitega učenja.  
Jeseni smo ge. Manji Kristanc, strokovnjakinji za učenje učenja, ob financiranju MOL, pri nas 
omogočili izvedbo štirih sklopov 2-urnih delavnic, ki se jih je v obdobju dveh mesecev udeleževalo 12 
parov v sestavi starš-učenec. Udeleženci so poročali o učinkoviti in odlični izvedbi delavnice. 
Individualno delo ali delo z manjšimi skupinami učencev je potekalo v okviru ur DSP, ISP ali spontano 
ob obisku učencev v svetovalni službi. Učence smo spodbujali tudi k medsebojni izmenjavi izkušenj in 
idej za učinkovito učenje.  
Učitelji so redno in sistematično v pouk vnašali vsebine o načinih in strategijah učenja, primernih za 
področje snovi, ki jo podajajo. O novih idejah in ob morebitnih dilemah so se posvetovali med seboj 
ali s svetovalnimi delavci.   
 

Tutorji (medvrstniška učna pomoč) 

Drugo leto smo imeli krožek vrstniške mediacije. Učenci tam spoznavajo faze mediacije, se učijo 
aktivnega poslušanja, povzemanja, tehnik postavljanja vprašanj, sklepanja dogovorov. Srečanj so se 
redno udeleževale 3 učenke, dodatne štiri pa občasno. Velikokrat smo z njimi reševale konkretne 
konflikte, ki so jih imele. Spoznavale so koristnost mediacije in to kulturo širile naprej ter občasno s 
kom od vrstnikov prišle na mediacijo.  

Dejavnosti za nadarjene 

V identifikacijo nadarjenih je bilo vključenih 25 četrtošolcev. 24 od njih je bilo identificiranih za 
nadarjene učence, od tega le 1 na zgolj enem področju, medtem ko  je večina nadarjenih na več 
področjih. Eden od učencev je prepoznan kot nadarjen učenec na 9 področjih. Starši so ob koncu 
šolskega leta prosili, da v postopek identifikacije vključimo tudi njihovega otroka. Ker je bil letošnji 
postopek že končan (in je bilo le še nekaj dni pouka), smo se dogovorili, da ga vključimo prihodnje 
šolsko leto.  
 
Strokovni aktivi so organizirali skupno devet dogodkov za radovedne in ustvarjalne učence od 6. do 
9. razreda.  
Dogodki so potekali enkrat mesečno po pouku. Na dogodkih  so bile predstavljene zanimivosti iz 
posameznih predmetnih področij, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo redno učno snov. Dogodki so bili 
različno obiskani.  

Od petka 24.5. do nedelje 26.5. smo organizirali likovno kolonijo v Pacugu. Udeležilo se je je 19 
učenk in učencev od 6. do 9. razreda. Na črne ali sive podlage A3 formata so s pasteli ustvarjali 
portret po zgledu moderne umetnosti. Na bele keramične ploščice in fotografski papir so ustvarjali 
ozadja z alkoholnimi tuši, motiv pa potem narisali z alkoholnimi flomastri. Preizkusili so se tudi v 
oblikovanju nakita iz kovinskih podložk, ki so jih poslikali z laki za nohte, potem pa sestavili v želeno 
obliko z vrvicami in perlicami. V zadnji nalogi so risali poljuben motiv z belimi svinčniki in flomastri na 
črno kartonsko podlago. 

Učenci s posebnimi potrebami 

Ob koncu leta imamo na šoli 33 učencev z odločbo. Prevladujejo učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, pojavljajo pa se tudi dolgotrajno bolni, slabovidni, učenci z avtističnimi motnjami, 
govorno-jezikovnimi motnjami itd. Nekaj učencev ima kombinirane motnje. Za vse te učence je bil 
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izdelal individualiziran program, zanje se je (z izjemo enega učenca, ker mu to po odločbi ne pripada) 
izvajala dodatna strokovna pomoč. Izvajali so jo: 2 specialna pedagoga, 2 psihologa, učitelji, logoped 
ter tiflopedagoginja s centra IRIS. Trem od omenjenih učencev po odločbi pripada tudi stalni 
spremljevalec, še enemu učencu pa je bilo financiranje stalnega spremljevalca (v deležu 0,50) 
odobreno s strani MIZŠ. 
Poleg teh 33 učencev imamo na šoli 12 učencev, ki nimajo odločbe, a upoštevamo priporočila 
zunanjih strokovnih institucij. Učitelji pa nekatere prilagoditve v dogovoru s svetovalno službo 
upoštevajo tudi za učence, ki (še) nimajo uradnih potrdil o odkritih posebnih potrebah. 
 

6. GIBANJE IN ŠPORT 

Šola v naravi za petošolce in sedmošolce 

Letošnja letna šola v naravi je bila ponovno zabavna in zanimiva. Lepo vreme, nov prostor, nove 
dogodivščine in polno zabave so zaznamovali naše bivanje v Pacugu. Šole v naravi se je udeležilo 52 
otrok 5. a in 5. b razreda. Zgodaj zjutraj smo lovili ribe, čez dan plavali, se vozili z mini jadrnicami 
OPTIMIST, SUP-om in KAJAKI, z ladjo obiskali Piran, zvečer pa smo svojo odvečno energijo stresali na 
športnem igrišču, plesali in se zabavali s prijatelji iz ostalih osnovnih šol. 
 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI: testiranje plavanja, učenje plavanja po skupinah, igre in ostale aktivnosti v/na 
vodi (jadranje, SUP-anje, vožnja s kajaki), ribolov, potapljanje, igre z žogo (nogomet, odbojka, 
košarka). 
 
NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI: orientacija, sprejemanje okolja z vsemi čutili, spoznavanje značilnosti 
obsredozemskih pokrajin, spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta v morju in na kopnem, gibanje 
morja, iskanje morskih živali in določanje po določevalnem ključu, rastlinstvo v solinah, spoznavanje 
procesa kristalizacije, gibanje zraka ob morju. 
 
DUHOVNA OBNOVA: Moje telo se spreminja, molitve jutranje in večerne maše na plaži ter maša v 
minoritskem samostanu v Piranu. 
 
DRUŽABNE DEJAVNOSTI: plesni večer in druženje z ostalimi šolami, družabne igre. 
 
OSTALO: pisanje razglednic, ogled Pirana in plavanje v Portorožu, morska zgodba, vožnja z ladjico v 
Piran in ogled mesta ter obisk piranskega akvarija. 
 
Letošnja zimska šola v naravi je bila popolna. Prekrasna Planica v soncu, kjer smo tekli na smučeh, 
Kranjska gora v dopoldanskem času na smučeh, v večernem pa na drsalkah ali na sprehodu pod 
zvezdami, skratka čarobno. Tudi v Vili Šumica se je dogajalo marsikaj družabnega in poučnega. 
Sklepno dejanje so bile vragolije na bazenu in skok v objem staršev. Opisano z eno besedo: 
nepozabno! Zimske šole v naravi se je udeležilo 50 učenk in učencev 7. a in 7. b razreda. 
 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI: tek na smučeh, pohod v Krnico, drsanje, smučanje in plavanje. 
 
NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI: delavnica TNP (spoznavanje triglavskega narodnega parka, živali in 
posebnosti območja, reševanje v gorah, turno-smučarska oprema, vremenske razmere in 
posebnosti…), ogled zvezd - opazovanje nočnega neba s teleskopom. 
 
DUHOVNI DEL: maša in povezovanje v skupnost. 
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Športni dnevi 

Kot vsako leto nas na začetku šolskega leta čaka jesenski planinski športni dan. Lepo je premagovati 
vrhove kot so: Golica, Nanos, Lubnik, Ratitovec in obiskati Martuljške Slapove. Zimski športni dan smo 
preživeli na Soriški planini, kjer so učenci in učenke predmetne stopnje in 5. razreda smučali, sankali 
in tekli na smučeh. Spomladansko-poletni športni dan pa vedno zaznamuje praznik Telovo, ko vsi 
učenci in učitelji odromamo na sv. Primoža in se tako zahvalimo za vse kar se je dogajalo v tekočem 
šolskem letu. 

Šolar na smuči 

S četrtošolci so dne, 25. 1. 2019, ponovno sodelovali v slovenski akciji Šolar na smuči, ki je omogočila 
vsem šolarjem, da so stopili na smuči in en dan preživeli na smučišču z učitelji smučanja. Učenke in 
učenci so zelo uživali na belih strminah smučišča v Cerknem, dobro pripravljene proge in toplo sonce 
pa je le še prispevalo k odličnemu vzdušju. Športni dan je popestril tudi kratek program s strani 
izvajalcev akcije »Šolar na smuči«, druženje z smučarskim asom Juretom Koširjem in darilnimi 
vrečkami ter diplomami za vse smučarje. 

Žogarija 

V letu 2018 smo se prvič vključili v tekmovanje Žogarije, ki sicer poteka že vse od leta 2005. Igre 
spretnosti, nogomet 3:3, športni kviz in nastop profesorja na različnih nivojih tekmovanja in poudarku 
na fair-play igri ter močni medijski podprtosti, najmlajšim na Slovenskih šolah prinaša veliko zabave in 
veselja. Učenci in učenke naše šole so v popolnoma neznanem tekmovanju, od uvodnih tekmovanj v 
skupinskem delu tekmovanja OŠ Ljubljane pa vse do mednarodnega tekmovanja Alpe-Jadran-Donava 
v Sarajevu, pometli v vso konkurenco. Na poti do Sarajeva smo uživali v vsakem trenutku in se tudi 
tam veselili vrhunskega rezultata, kjer smo zasedli 4. mesto. Bolj kot rezultat pa štejejo prijateljstva, 
ki smo jih skovali z našimi sosedi … 
 
Kot državni prvaki lanske sezone in udeleženci mednarodne Žogarije 2018 v Sarajevu, smo za uvod v 
novo sezono Žogarije 2019, v skupinskem delu tekmovanja ljubljanskih osnovnih šol gostili 5 šol in se 
ponovno uvrstili v finalno tekmovanje ljubljanske regije, ki se je spomladi 2019 odvijalo na OŠ Ketteja 
in Murna. Možnosti za ponovno zmago v finalu nas čakajo v prihodnjem šolskem letu 2019/2020. 

Tečaj plavanja 

Agencija za šport Ljubljana je organizirala 10-urni brezplačni tečaj prilagajanja na vodo za učence 1. 
razreda in 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda.  

Prva pomoč na razredni stopnji  

Prva pomoč je aktivnost, ki za ohranjanje mirnosti in zbranosti v ključnih trenutkih, ko moramo 
nekomu pomagati, zahteva veliko znanja. Pomembno je, da naše najmlajše učimo, kako pomembno 
je nekomu priskočiti na pomoč, kadar se zgodi poškodba, nezgoda, nesreča, ipd… Osnovne aktivnosti 
prve pomoči lahko otokom predstavimo na zabaven in igriv način. Z nekaj domišljije predstavimo 
preprost scenarij »nezgode« v obliki smešne zgodbe, igralci so njihove najljubše igrače, za katere 
vedno radi poskrbijo, če se jim kaj zgodi. Sledi ozaveščanje o protokolu obveščanja (koga in kam 
poklicati), triaža, povijanje, imobilizacija poškodovanega dela telesa, ustavljanje krvavitve, 
seznanjanje s položaji, nošenje poškodovanega z nosili, in še kaj… Tako se vsako leto v okviru 
podaljšanega bivanja ali rednega pouka z učitelji dogovorimo, da se v tekočem šolskem letu v vsakem 
razredu izvede vsaj ena šolska ura v obliki delavnice PP. Kot vodja PP na šoli z veseljem ugotavljam, 
da otroci na naši šoli o prvi pomoči na splošno in konkretno vedo zelo veliko, tudi pripravljenost 
pomagati komurkoli je čutiti na vsakem koraku izvajanja tovrstnih internih delavnic. 
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Prva pomoč na predmetni stopnji 

Da se znanje iz prve pomoči ustrezno nadgrajuje tudi pri starejših učencih, na šoli za to poskrbimo v 
okviru ur nadomeščanja ali pouka športa (kadar telovadnica ni na voljo in vreme ne dopušča športnih 
aktivnosti zunaj). Starše vsako leto prosimo, da nam odstopijo sanitetni material, ki ga ne potrebujejo 
več, mi pa ga s pridom uporabljamo za praktične delavnice PP. Na voljo imamo tudi učno lutko za 
oživljanje, učni AED in učni EPIPEN. Učimo se protokola PP, položajev, temeljnih postopkov oživljanja 
v različno zahtevnih »scenarijih«. Ko se teorija in praktični del učenja združita, naši učenci pokažejo 
veliko znanja za katerega sicer upamo, da ga nikoli ne bodo potrebovali, pa vendarle vemo, da 
nesreča nikoli ne počiva in ko se znajdemo v takšnih situacijah sta znanje in samozavest z roko v roki 
lahko odločilnega pomena pri odločanju ali bomo oz. kako bomo sočloveku pomagali ali mu celo rešili 
življenje. 

 

Akcija servisiranja smuči za učence in starše naše šole  

V mesecu novembru in decembru 2018, smo v sodelovanju s serviserjem Andražem Žaubi-jem, 
staršem naše šole po ugodnih cenah ponudili servis oz. pripravo smuči za varno otvoritev nove 
smučarske sezone. Starši so akcijo pozdravili in se nanjo odzvali množično, saj je naš serviser pripravil 
preko 75 parov alpskih in tekaških smuči ter bordov. Tolikšna ozaveščenost staršev naše šole, o 
pomembnosti priprave športne opreme pred spustom po belih strminah, nas učitelje športa 
navdihuje, da tovrstne akcije z veseljem ponovimo tudi v prihodnjih letih … 

 

Medpredmetno povezovanje fizika in šport (Misija 3: s svetlobno hitrostjo – 
astro-fizični test) 

Naši učenci in učenke 8. razreda so se v navezi fizika in šport v okviru projekta »Misija 3: s svetlobno 
hitrostjo« seznanili z vadbo astronavtov. Opraviti so imeli z zahtevnim free-run poligonom, testom 
pozornosti in hitrosti reakcije ter splošno telesno vzdržljivostjo v vaji »plenk«. Kdor je bil hitrejši ali 
bolj vzdržljiv je zmagal. Preprosto, zabavno in učinkovito. 

Kolesarski izpit  

Kolesarski izpit je v šolskem letu 2018/19 opravljalo 50 četrtošolcev in 1 učenka 5. razreda in 1 
učenec 6. razreda. Kolesarski izpit smo izvajali v juniju 2019. Kolesarski izpit (teorijo, poligon in 
praktične vožnje ter izpitno vožnjo) je uspešno opravilo 45 učencev 4. razreda in učenca 5. in 6. 
razreda. Skupaj je kolesarski izpit uspešno opravilo 47 učencev.  

Razširjeni program  

Vključili smo se v pilotni projekt razširjenega programa »Gibanje in zdravje za dobro psihično in 
fizično počutje«, ki je nadaljevanje Zdravega življenjskega sloga in omogoča vsem učencem vsaj 1 uro 
športa dnevno.  

Kolesarski maraton 

V soboto, 8. 6. smo se v okviru kolesarske prireditve Maraton Franja kot šola udeležili šolsko 
družinskega kolesarskega maratona. V šolsko ekipo se je prijavilo 32 učencev in njihovih staršev. 
V letošnjem letu smo bili v kategoriji osnovnih šol druga najštevilčnejša ekipa, za kar smo prejeli 
pokal. 
Med učenci in starši je bilo prisotno zadovoljstvo in z navdušenjem čakajo naslednje leto, da se 
maratona zopet udeležimo.  
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Poletni počitniški tabor 

15 otrok je uvod v poletne počitnice preživelo v pravem šotorskem taboru pri cerkvi sv. Martina v 
Sečovljah. Priprava hrane, družabne in športne igre, plavanje in igre v vodi ter potapljanje, 
raziskovanje Portoroža in Strunjana so zaznamovali naše prijetno druženje. In tako smo uspešno 
zaključili šolsko leto 2018/2019. 

Sodelovanje naše šole z okoliškimi športnimi klubi in društvi  

1. Kolesarsko društvo ROG na testiranju učencev in učenk 5. in 6. razreda v mesecu decembru 2018 

V sodelovanju s kolesarskim društvom ROG smo tudi v letošnjem letu učencem in 

učenkam 5. in 6. razreda omogočili testiranje svojih funkcionalnih sposobnosti na kolesu. 

Trener, g. Borut Dežman, je otrokom kolesarstvo predstavil na zabaven način in s 

pomočjo IKT popestril testiranje. Otroci so namreč preko ekrana na kolesu tekmovali s 

pravimi kolesarji in jih skušali ujeti. Glavni namen testiranja je otrokom prikazati šport, ki 

se zanj marsikdo nebi odločil, ker z njim še ni bil seznanjen, hkrati pa je kolesarstvo 

poseben šport, ki morda ustreza bolj tistim, ki jim klasično popularni športi niso ravno 

blizu. No na naši šoli je ponovno nekaj potencialov, ki bodo morda v bližnji prihodnosti 

mimo učiteljev švigali na kolesu, kakor Primož Roglič … 

 

2. Ženski odbojkarski klub ŽOK je za naše najmlajše krožkarje odbojke priredil Miklavžev turnir na OŠ 

AŠ 

V okviru odbojkarskega krožka za naše najmlajše je pod vodstvom trenerke, ga. Tadeje Veit, v 
torek, 4. 12. 2018, potekal Miklavžev turnir. Sodelovalo je kar 20 naših otrok, ki so se neizmerno 
zabavali. Seveda so na koncu vsi zmagovalci prejeli tudi diplomo in tako Miklavžu pokazali, kako 
pridno trenirajo in kako zabavna je lahko odbojka … 

 
3. Košarkarski klub Ljubljana v sodelovanju z našo šolo 

Naše najmlajše učence in učenke usmerjamo v klubske selekcije U-9 in U-11, kjer se spoznajo s 
trenažnim procesom in nato uspešno nadaljujejo svojo športno pot na nekoliko višjem nivoju. V 
klub je vključenih cca 20 do 30 otrok naše šole. Klub je letos dosegel zavidljive rezultate na 
državnem tekmovanju, postali so pokalni in državni prvaki U-13, tudi višje selekcije dosegajo 
vrhunske rezultate. 

 
4. Pobratenje z ankaransko OŠ 

Na dan OŠ Ankaran smo se na njihovo povabilo z veseljem udeležili prijateljske odbojkarske 
tekme, ki je bila ob enem tudi vrhunec dne. Naša dekleta, so kot vedno, odigrale vrhunsko in 
skovala nova prijateljstva. 

7. UMETNOST  

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS nam je že drugič podelil naziv “kulturna šola”. Prejeli pa smo 
tudi posebno priznanje za področje glasbe. Po svečani prireditvi v Narodnem gledališču v Mariboru 
smo bili deležni tudi osebne čestitke gospoda predsednika Pahorja. 
 
Vsi učenci 1., 2. in 3. razreda imajo v sklopu pouka 2x tedensko pevski zbor in enkrat na teden ples. 
Kasneje se za te dejavnosti odločajo prostovoljno. 

Otroški pevski zbor 

Septembra se je v zbor vpisalo 45 pevcev. Najprej ga je vodila ga. Kristina Štemberger, od maja naprej 
Tadeja Kreča. 
Letošnji glavni projekt OPZ je bil mjuzikal Žlobudrave bolhe, ki je doživel 4 uprizoritve. Drugi nastopi:  

- Koncert na god sv. Lucije 
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- Revija Pomladna prepevanja 
- Srečanje katoliških šol 
- Letni koncert v Cankarjevem domu  
- Zaključni koncert  

 

Mladinski pevski zbor 

Septembra se je v zbor vpisalo 49 pevcev. 
Dejavnosti, nastopi in tekmovanja:  

Oktober: intenzivni pevski vikend  
November: akademija ob godu sv. Stanislava 
December: Koncert na god sv. Lucije, snemanje za Mavrico ( MPZ in 3. razred), proslava 
Januar: snemanje za oddajo Obzorja duha 
Februar: Talenti (MPZ, zbor 1. in 3. razreda) 
Marec: koncert z Ruskim zborom, Mini koncert, mednarodno tekmovanje, revija Pomladna 
prepevanja 
Maj: izvedba Rutterjeve maše z orkestrom in mešanim zborom (2 nastopa v sakralnem 
abonmaju - Novo mesto in Ljubljana, Cankarjev dom) 
Junij: Zaključni koncert (MPZ, zbor 3. razreda), maša na Telovo, proslava 
 

Pevski zbor 3. razreda 

Zbor 3. razredov je nastopil tudi na ljubljanski reviji pevskih zborov v Zavodu sv. Stanislava.  

Gledališče 

Na dramskem festivalu maja meseca so se predstavile 4 šolske gledališke skupine:  
English drama club, 2 skupini neobveznega izbirnega predmeta v 5. razredu in gledališki krožek.  

 
19. 4. sta se dve naši dramski skupini predstavili na srečanju gledaliških skupin. Umetnost v razredu 
se je prestavila z igro Nele Moost, Vse bo moje.  
Gledališki krožek se je predstavil z igro Tamare Matevc: Grozni Gašper in tarantela, po motivih 
Groznega Gašperja avtorice Francesce Simon.  

Likovna šola 

Skozi celo leto je delovala likovna šola, ki jo je vodila ga. Marija Blaži. Obiskovalo jo je 12 učenk in 
učencev. Poleg spoznavanja novih likovnih tehnik, so sodelovali na likovnih natečajih in naredili sceno 
za muzikal. Lep zaključek so naredili z likovno kolonijo na koncu maja v Pacugu. Izdelke, iz ustvarjanja 
na likovni koloniji, so razstavili v avli šole.  

Razstavo ob 10-letnici šole so, poleg likovnih izdelkov učencev od 1. do 9. razreda, krasili tudi izdelki 
lanske likovne kolonije, ki je potekala v Bohinju. 

Ples 

Učenci so s plesom po 1. triletju, ko je ples obvezen za vse, lahko nadaljevali v različnih skupinah: 
- pri Show dance (mentorica Mojca Sečkar), 
- pri folklori (udeležili so se tudi srečanja šolskih folklornih skupin v Španskih borcih), 
- v baletni šoli Pirueta, 
- pri ritmični gimnastiki ŠD AS. 
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Filmski teden   (22.-26. 10.)  

V tednu pred novembrskimi počitnicami (od 22. - 26. oktobra) smo organizirali filmski teden. Ga. Tina 
Šetina je pripravila izbor zanimivih mladinskih tujejezičnih filmov (kot sta Navihani Bram in Učitelj 
žaba), po ogledu pa je sledil še pogovor.  

Učenci 4. in 5. razreda so ob 10-letnici šole ustvarili kratki animirani film z naslovom Desetka.  

Literarno ustvarjanje 

Najboljša literarna dela smo objavili v šolskem glasilu Šuštarske pisarije.  

Projekt Žive slike 

V tem projektu so sodelovali učenci od prvega do petega razreda. Izmed dvanajstih umetniških 
reprodukcij je ga. Drnovšek izbrala eno in jo izpostavila na posebno mesto v hodniku - v galerijo. Ob 
sliki so bili navedeni osnovni podatki in posebne naloge za učence, ki so pojasnjevale vsebino slike 
oziroma njeno zgodbo. S tem pristopom smo v učencih prebudili čut za to, da je umetniška 
upodobitev živa stvar, likovna podoba, ki nosi svojo življenjsko zgodbo. V vsakem razredu je tudi 
predstavila izpostavljeno živo sliko - razložila je razloge za nastanek slike, kaj je pomenila v 
slikarjevem opusu itd. 

Ogled Kregarjeve galeriji v Zavodu 

Za vodenja po galeriji Staneta Kregarja smo izkoristili praznik sv. Stanislava. Umetnostna 
zgodovinarka Sara Drnovšek je predstavila življenje Staneta Kregarja in njegov bogat likovni opus. S 
pomočjo delovnih listov so se učenci v galeriji lahko veliko naučili in na sproščen način spoznavali, kaj 
je likovna umetnost, kdo so umetniki in tudi to, kako se v galerijskem prostoru vedemo. 

Bralna značka 

Naši učenci so tudi pridni bralci. Število opravljenih bralnih značk po razredih:  
 

RAZRED SLOVENSKA BZ EKO BZ SLOMŠKOVO 

PRIZNANJE 

ANGLEŠKA BZ 

1.A 24 12 11 24 

1.B 21 11 12 25 

2.A 20 12 13 20 

2.B 17 4 6 21 

3.A 16 5 5 25 

3.B 20 12 8 21 

4.A 12 3 3 1 

4.B 13 6 4 18 

5.A 13 3 5 5 

5.B 10 0 0 7 

6.A 11 0 0 0 

6.B 8 0 2 2 

7.A 6 0 0 1 

7.B 3 1 1 1 

8.A 7 0 0 0 

8.B 6 0 3 0 

9.A 3 0 0 0 

9.B 6 0 0 0 
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Skupaj 216 69 73 171 

 
4 devetošolke so bile zlate bralke. 
 

Kulturni dnevi 

V okviru kulturnih dni so učenci obiskali Narodno galerijo, Groharjevo domačijo, Šolski muzej, Emono, 
Vrbo, Trubarjevo faro. Ogledali so si tudi lutkovno, gledališko, operno, filmsko predstavo, mjuzikal in 
koncert.  

8. STIK Z NARAVO 

Učilnica v naravi 

Učilnica v naravi je še vedno prostor učenja, druženja, gibanja na svežem zraku. V tem letu smo 
obnovili čutno pot, kapelico in nekatera igrala. Postavili smo plezala, oder in  uredili zeliščno gredo. 
Še posebej pa moramo omeniti nov kozolec, ki bo omogočal izvajanje pouka in drugih dejavnosti v 
vseh vremenskih pogojih.  
Učenci so predvsem v podaljšanem času veliko časa prebili v UvN, samo 9x v letu nas je vreme 
zadržalo v zaprtih prostorih.  
Pridobivali so najrazličnejše veščine, najljubše opravilo pa je bilo kurjenje ognja. V okviru 
podaljšanega bivanja so v učilnici v naravi tudi prenočili v šotorih.  
Skrbeli smo za dve ovci in tri kokoši. Na praznik sv. Lucije pa se je skotil jagenjček. 

Naravoslovni dnevi dejavnosti 

V okviru dnevi dejavnosti so učenci spoznavali vrt (1. razred), travnik (2. razred), gozd (3. razred), 
mlako (4. razred), Barje in ogenj (5. razred). Učenci 1. triletja so obiskali tudi kmetijo, četrtošolci pa še 
Živalski vrt.   

9. DUHOVNOST 

Duhovno življenje na OŠAŠ je potekalo v ritmu šolskega leta in liturgičnega koledarja. V šolski kapeli 
so ob torkih in četrtkih redno potekale maše, na katere je prihajalo malo ljudi. Dobro so bile obiskane 
sredine maše, ki smo jih enkrat mesečno za konkreten namen imeli med glavnim odmorom. Ob 
sredah je bila pred poukom v kapeli vodena molitev. V kapelo so preko dneva prihajali učenci skupaj z 
razredom in njihovimi učitelji, pogosto pa tudi sami. Ob ponedeljkih smo s predmetno stopnjo teden 
začenjali z molitvijo. 
Z velikimi duhovnimi dogodki smo zaznamovali začetek šolskega leta, praznovanje sv. Stanislava in 
konec šolskega leta. 
 
V adventni čas smo vstopili z adventnim bogoslužjem.   
V adventnem času so se vsi razredi po dogovoru s kaplanom udeležili adventne razredne maše. Na 
predmetni stopnji so imeli razredno mašo v času pouka VIK. Učenci so pripravili sodelovanja in 
prisluhnili kaplanovi adventni spodbudi. 
Na ponedeljkovem jutranjem zboru smo sprejeli betlehemsko luč in slišali nagovor, ki nam ga je 
posredoval skavt Jakob Mali. 
Tudi letos so vsi razredi pripravili razredne jaslice. Kaplan je v spremstvu ravnateljice in ministrantov 
vsake jaslice posebej blagoslovil in iz poudarkov jaslic izpeljal kratek nagovor.  
 
Na svečnico smo organizirali slavljenje z A-bendom, ki je bilo med učenci zelo dobro sprejeto.  
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Postni čas je na OŠAŠ tudi letos potekal mirno. Na pepelnično sredo smo opravili obred pepelenja po 
razredih v šolski kapeli. Učenci so delali butarice, zbirali denar na vrtiljaku igrač (razredna stopnja) ali 
po razredih (predmetna stopnja). Post smo zaključili z umivanjem nog.  
 
Na praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi se je celotna šola (brez devetošolcev, ki so v tem času že 
zaključili pouk) v okviru športnega dne odpravila na Sv. Primoža nad Kamnikom in že tradicionalno 
pohodu dala romarsko noto. Učenci so bili na začetku poti spodbujeni, da dajo romanju svoj namen. 
Nekateri učenci so celotno pot prehodili bosi. Starejši učenci so skrbeli za mlajše. Na poti so živahno 
klepetali, del poti prehodili v tišini, pri kapelici pa naredili križe in se zahvalili za vse ljudi, ki jim na 
njihovi poti do cilja pomagajo izbirati pravo smer. Vsi so prišli do vrha, kjer smo romanje že 
tradicionalno sklenili s sveto mašo, pri kateri je kaplan poudaril, da je sv. Rešnje Telo tako pomembno 
za našo dušo, kot je hrana nujna za naše telo. 
 
Učenci so vero, krščansko življenje, običaje in kulturo spoznavali pri SPV in VIK.  

10. ODNOSI  

Vzgoja za odnose 

Delavnice Vzgoje za odnose so namenjene učencem od 5. do 9. razreda. Zaradi narave vsebin jih 
večinoma vodijo zunanji izvajalci. Namen delavnic je učencem na način, ki je skladen z našimi 
vrednotami, predstaviti odnos do sebe in drugih.  
Petošolci so spoznavali značilnosti odraščanja in telesnih sprememb, ki jih prinaša obdobje pubertete. 
Šestošolcem so člani Inštituta Integrum  predstavili nevarnosti spletnega raziskovanja. S sedmošolci 
sta odlično delavnico izvedli ga. Stanonik in ga. Nežič Glavica , ki sta se osredotočili na odnose s starši. 
Osmošolcem sta Teologijo telesa predstavila zakonca Sokol. Devetošolci pa so dopoldne svečnice 
2019 preživeli v družbi zakoncev Hren, ki je pričeval o lepem in spoštljivem odnosu med fantom in 
dekletom.  

Tematske razredne ure 

Pripravljenih je bilo 7 tematskih razrednih ur: 
- Povezovanje skupine, 
- Praznovanje in veselje, 
- Nakupovanje in onesnaževanje, 
- Odgovornost in osebne meje, 
- Solidarnost, dobrodelnost, 
- Vsak dar ima svoj čar, 
- Socialne igre. 
Vsebina ure je bila ponavadi predstavljena na torkovem sestanku pred ponedeljkovo razredno uro. 
Učitelji so dobili pripravo v elektronski obliki, ves potreben material za izvedbo ure pa jih je čakal v 
njihovih predalčkih. 
 

Dan služenja  

Med vrednotami, opredeljenimi v našem vzgojnem načrtu, je tudi odprtost za pomoč sočloveku in 
zaznavanje njegove stiske. Z izjemo prvošolcev, ki so že v adventnem času pripravili čajanko za svoje 
babice in dedke, so učenci na razredni stopnji v Velikem tednu obiskali oziroma spoznali naslednje 
skupine ranljivih populacij: drugošolci so pripravili kulturni program in se družili s starostniki iz Doma 
Janeza Krstnika v Trnovem, tretješolci so se preko obiska Vrta čutil poskušali vživeti v slepe in 
slabovidne, četrtošolci so obiskali brezdomce, za katere skrbijo sestre Misijonarke ljubezni na Ježici, 
petošolci pa so obiskali Knjižnico Minke Škaberne za slepe in slabovidne.  
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Na predmetni stopnji so bile izvedene dejavnosti v okviru posameznega razreda (organizacija in 
izvedba postne čajanke, zbiranje znamk z dobrodelnim namenom idr.). Učence smo nagovarjali tudi k 
drži služenja v domačem okolju. Tako so učenci z obiskom razveselili starostnika ali pomagali 
šibkejšim pri vsakdanjih opravilih, izkazali pozornost tistim, ki jo potrebujejo ali kako drugače delovali 
dobrodelno. Nekateri so sliko svojega dejanja služenja prinesli na ogled v šolo. 

Trening socialnih veščin 

Letos se je skupina udeležencev treninga socialnih veščin povsem zamenjala, zato smo potrebovali 
precej časa za gradnjo skupinskih odnosov. Največ udeležencev je bilo iz 4. in 5. razreda. Predvsem 
petošolke so pogosto želele na krožku razreševati razredne konflikte. Sicer pa smo se posvečali tudi 
drugim socialnim veščinam, samopodobi in sprejemanju učencev, ki so nam morda manj všeč.  
Krožek je redno skozi vse leto obiskovalo 6 učencev, del leta oz. občasno pa še 7 učencev. 

Kaj mi pravi srček 

V šolskem letu 2018/2019 je potekal krožek z naslovom Kaj mi pravi srček, ki je bil namenjen 
učencem drugega in tretjega razreda. Krožek se je izvajal enkrat tedensko, obiskovalo pa ga je 10 
učencev (3 iz tretjega, 7 iz drugega razreda). Kasneje, v zadnji tretjini šolskega leta, se je krožku 
pridružilo še 6 učenk. Vsebina krožka je pokrivala dejavnosti za razvoj čustvene inteligentnosti pri 
otrocih. Krožka so se učenci redno udeleževali in aktivno sodelovali. Skrbeli in pomagali so drug 
drugemu ter se urili v socialnih veščinah, ki so jih kasneje marsikdaj tudi uporabili. 

Odmik za fante 

V petek, 12. 10. 2018, se je 12 učencev iz 7., 8. in 9. razreda z dvema učiteljema odpravilo na odmik 
za fante na Obalo. Lovili so ribe, nabirali gozdne plodove, kurili in si ulovljeno in nabrano hrano spekli, 
spali v šotorih pri 10 stopinjah Celzija in še in še … 

Medvrstniška mediacija 

Drugo leto imamo krožek vrstniške mediacije. Učenci spoznavajo faze mediacije, se učijo aktivnega 
poslušanja, povzemanja, tehnik postavljanja vprašanj, sklepanja dogovorov. Srečanj so se redno  
udeleževale 3 učenke, dodatne štiri pa občasno. Velikokrat smo z njimi reševale konkretne konflikte, 
ki so jih imele. Spoznavale so koristnost mediacije in to kulturo širile naprej ter občasno  s kom od 
vrstnikov prišle na mediacijo. 

Dobrodelne akcije 

Adventni sejem  
Zbran znesek na adventnem sejmu v osnovni šoli je bil 3.227,43 EUR. Denar smo namenili za šolanje 
treh afriških družin in za slovensko družino v stiski.  
 

Akcija RK: Za otroški nasmeh  

Na šoli smo v prvem tednu decembra pripravili veliko lično zavitih paketov - v vsakega smo zložili 
igračko, sladkarije, šolske potrebščine, nekaj za osebno higieno... vse to so prinesli učenci. Odpeljali 

smo jih na RDEČI KRIŽ, kjer so jih razdelili otrokom, ki jih dobri možje niso obiskali.  
 
Vrtiljak igrač 

Letošnja dobrodelna akcija Vrtiljak igrač je potekala v postu, točneje 11. marca. Otroci so prinesli in 
podarili rabljene igrače, ki smo jih razstavili v šolski avli, nato pa so (učenci od 1. do 5. razreda) lahko 
izbirali novo-staro igračo po simbolični ceni (2 €, 4 € ali 6 €). Starejši učenci so zbirali znamke, 
organizirali postne kavarne. Izkupiček 817 eur smo namenili za bolnišnico v Etiopiji.  

Septembra nas je obiskal p. Stanko Rozman, za katerega misijon smo zbirali v lanski postni akciji.  
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Pokloni zvezek 
Slovenska Karitas nas je povabila k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Na akcijo smo se 
odzvali, saj smo želeli zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in vse otroke spodbuditi k 
solidarnosti s sovrstniki. Otroci so doma ali v šoli zapisali sporočilo, misel, pozdrav… in/ali narisali 
risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico so vložili v darovani zvezek. Zbrali 
smo 215 velikih črtanih zvezkov in dvojne barvice.  

Prostovoljstvo 

Prostovoljci so tudi letos povezovali različne enote Zavoda. Prostovoljci OŠ AŠ so pomagali v Vrtcu 
dobrega pastirja. Z rednostjo, zanesljivostjo in prilagodljivostjo se je letos izkazalo predvsem 7 
petošolk. Letos je v vrtcu pomagalo tudi nekaj fantov, a niso vztrajali celo šolsko leto.  
V veliko pomoč nekaterim našim učencem pa so bili prostovoljci ŠKG in ŠD JFG. Dijaki in študenti so 
na individualnih srečanjih pomagali učencem, ki so šibkejši na učnem in/ali socialnem področju. 
Nekateri so sodelovali tudi z učitelji (predvsem na razredni stopnji). Več prostovoljcev so pohvalili 
tako učitelji kot učenci, s katerimi so delali. Nekateri so izrazili željo, da bi isti prostovoljec nadaljeval 
delo z istim otrokom tudi v prihodnjem šolskem letu.  
Letos je pri prostovoljski pomoči sodelovalo 15 dijakov in študentov. Prostovoljsko pomoč so nudili 
različni pogosto: izvedli so od 7 do 42 ur.  
 

Čajanka za tehnično osebje 

V sredo, 5. decembra, smo se s čajanko in drobnimi pozornostmi zahvalili ljudem, brez katerih na šoli 
ne gre: kuharicam, hišniku, vzdrževalcem, čistilkam in čistilcema, računovodkinjam, tajnici … da koga 
ne izpustimo: nepogrešljivemu in pomembnemu osebju. 
 

11. PODALJŠANO BIVANJE 

V minulem šolskem letu smo se učitelji v OPB po mesecih lotili sledečih dejavnosti: 
- pustni ples, 
- gregorčki, 
- čistilne akcije, 
- pikniki v učilnici naravi (palačinke, kostanj, kruh, pica, sadje, 
- land art, 
- glasbeni nastopi, 
- ples na odru, 
- tek na smučeh, 
- vodne igre, 
- skavtske igre, 
- skavtske veščine (izdelava bakle, lesene žlice, vkopana pečica), 
- iskanje zaklada/orientacija, 
- zimske igre,  
- kviz, 
- butarice za 4. in 5. razred, 
- razredne čajanke, 
- izdelovanje adventnih venčkov, 
- prenočevanje v UvN, 
- poslikava obrazov. 

 
V letošnjem šolskem letu smo izpeljali projekt veščin. Otroci so lahko pridobili naslednje veščine: 
skakanje s kolebnico, skakanje čez kolebnico, dvojno kolebnico, prva pomoč, sekiranje, izdelovanje 
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škatlic, pletenje zapestnic, kvačkanje, zabijanje žebljev, kurjenje ognja, stezosledstvo, vozli, origami, 
skrb za živali, skrb za vrt, sajenje zelišč, tkanje, šivanje, hodulje, vrtenje obroča, pripravljanje sadja, 
žongliranje, košnja trave. 
Veščine so osrednja dejavnost podaljšanega bivanja in bi jih ohranili tudi v prihodnjem šolskem letu.  
 

12. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Šola organizira interesne dejavnosti s področja športa, umetnosti, tujih jezikov in znanosti. Učenci se 
v interesne dejavnosti vključijo prostovoljno, glede na  interes.  
 
Interesne dejavnosti, ki so bile namenjene 4. in 5. razredu: 

Show Dance (Mojca Sečkar), 
Trening socialnih veščin (tudi za 6. razred) (Barbara Mestnik in Klemen Čeligoj), 
Francoščina (Dimitri Duhannoy), 
Šolski orkester (Irena Demšar in Špela Furman), 
Gledališki krožek (tudi za 6. razred) (Dragica Radojevič), 
Košarka (Uroš Kermavt), 
Folklora (Muhič), 
Jeziki štejejo (Tina Weilguny), 
Mediacija (Nataša Hanuna), 
Šolski radio (Klemen Čeligoj), 
Vrtnarski krožek (Marija Kušar). 

 
Interesne dejavnosti 6. – 9. razred: 

Folklora (Muhič), 
Show Dance (Mojca Sečkar), 
English Drama Club (Ela Rupert), 
Likovna šola (Marija Blaži), 
Šolski orkester (Irena Demšar in Špela Furman), 
Odbojka (Petra Filipič), 
Košarka (Uroš Kermavt), 
Astronomski krožek (Martin Čokl), 
Fizikalni krožek (Martin Čokl), 
Fitnes (Denis Milošič), 
Mediacija (Nataša Hanuna), 
Nogomet (Denis Milošič), 
Šolski radio (Klemen Čeligoj). 

 
Imeli smo pa tudi nekaj zunanjih izvajalcev, ki vodijo doplačljive dejavnosti: Baletna šola Pirueta, 
Plezalna šola Andreja Kokalja, ritmična gimnastika ŠD AS, smučarska gimnastika ŠD Stanko. 

13. TEKMOVANJA 

Priprave na tekmovanja in udeležba na tekmovanjih 

Učitelji so pripravljali učence in učenke na tekmovanja znanja in tudi druga tekmovanja:  
- Računanje je igra, 
- Kresnička, 
- Bober, 
- Kenguru, 
- Mehurčki, 
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- Zlati sonček, 
- Vesela šola, 
- Tekmovanje iz geografije, 
- Tekmovanje iz zgodovine, 
- Tekmovanje iz logike, 
- Tekmovanje iz razvedrilne matematike, 
- Tekmovanje iz fizike, 
- Tekmovanje iz astronomije, 
- Tekmovanje iz kemije, 
- Tekmovanje iz kemijskih poskusov, 
- Tekmovanje iz znanja sladkorne bolezni, 
- Tekmovanje iz biologije, 
- tekmovanje iz angleščine, 
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje iz slovenščine, 
- prvaki znanja, 
- Tekmovanje v lepopisu, 
- Macarons d’or 2018 - “francoskega slaščičarstva v Sloveniji ”. 

Raziskovalne naloge 

Raziskovalnih nalog letos nismo imeli, se je pa Andreja Jelovčan skupaj s tremi svojimi učenci 
udeležila Euromath konference na Cipru (http://euromath.org/), ki je potekala od 13. do 17. marca 
2019. Učenci Natan Gregorčič, Jošt Lombardo in Ana Sever so predstavljali vsak svoj prispevek za 
MathFactor. To je triminutna predstavitev neke matematične teme na čimbolj razumljiv način. Pri 
tem lahko učenec uporablja le pripomočke, ki jih lahko drži v eni roki in odloži na manjšo mizo. Natan 
Gregorčič je predstavljal tudi daljšo 15-minutno predstavitev ob prosojnicah. 

Elastomobili in verižni eksperiment 

Pri pouku fizike so učenci 8. razredov izdelali elastomobile. V soboto, 30. 3., je bilo na Kongresnem 
trgu tekmovanje iz elastomobilov. Tekmovanje je zasnovano tako, da avtomobilček poganjata največ 
dve elastiki in ena vzmet (vse tri dobiš na tekmovanju, smo pa poskusne dobili že prej na šolo). 
Tekmovanja sta se udeležili 2 ekipi z naše šole - MARK 1 (Andrej Kušar in Tadej Maršič) in NLP (Pia 
Klara Duhovnik, Nikita Drole Škrlj in Lucija Arko). Tekmovanja smo se udeležili prvič. Fanta sta se 
uvrstila bolj na rep tekmovalnih ekip, dekleta pa so bila v zlati sredini. 
 
V torek, 23. 3., smo med glavnim odmorom imeli dogodek verižni eksperiment. Učenci obeh 9. 
razredov so morali v skupinah (3 do 4 učenci) sestaviti svojo napravo, ki bo del verižnega 
eksperimenta. Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako, da prejšnja 
sproži naslednjo, v stilu podiranja domin. Vsak del, ki so ga morali izdelati učenci, je moral biti 
sestavljen vsaj iz petih različnih delov (podiranje domin, kotaljenje po klancu, itd.) Da smo lahko 
naprave povezali med seboj, so morali učenci pri izdelovanju upoštevati tudi nekaj zahtev: povezava 
njihove naprave s predhodno in z naslednjo napravo v verigi je moralo obvezno potekati z uporabo 
enotnega veznega člena (to sta dve kovinski kroglici premera 2 cm), naprava pa se sproži s tem, da 
ujame kroglico, ki pade navpično z višine 45 cm (iz predhodne naprave), konča pa se tako, da z višine 
45 cm pade kroglica, ki požene naslednjo napravo. 
 
V šolsko verigo je bilo vključenih 16 različnih naprav, ki so si jih zamislili in izdelali naši učenci. Če 
pogledamo naprave, lahko ugotovimo, da imajo naši učenci ogromno idej: domine, ki se podirajo po 
klancu navzgor; čevlja, ki zaniha, ko svečka prežge vrvico; mišelovke; novoletnih bučk, ki se trkajo ena 
ob drugo; goreče svečke, ki se podre in tako prižge sprej za lase, ki smo ga posprejali po kanalu; 
kovinska kroglica, ki se na dnu klanca zatakne in poveže konca baterije, da steče električni tok, kar 
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omogoča žički, da zagori in se prekuri; naprav, ki delujejo s pomočjo Lego kock, Lego robotov; 
raznoraznih vzvodov; toboganov; celo s sušilcem za lase so se vmes poigrali in pa celo zmešali skupaj 
sestavine za kakav. 
Vsi učenci so se zelo potrudili pri izdelavi naprav in pri povezovanju naprav v verigo. 

Literarni in likovni natečaji 

Sodelovali smo na več literarnih in likovnih natečajih. V šolskem letu 2018/19 smo razpisali tudi 
likovni natečaj za izdelke samo iz odpadnega papirja. K sodelovanju na poljubno tematiko – vendar 
s premišljeno uporabo odsluženega papirja – smo povabili učence osnovnih šol od 1. do 9. razreda. 
Mentorje in učence smo želeli spodbuditi k snovanju likovnega dela s pomočjo predelave papirja. 
Prispelo je 30 izvirnih, natančno izdelanih, barvitih likovnih stvaritev.  

Osvojena zlata priznanja in prva mesta na državnem tekmovanju 

Vsi, ki so osvojili zlata priznanja ali 1. mesta na državnem tekmovanju, prejmejo pohvalo ravnateljice.  
 

Klara Gril,  3. A osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018   

Bukovec Zara, 4. A osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na 
mednarodnem ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Lah Oskar, 4. A osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Avšič Daniel, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra 

Bokal Gregor, 4. B  Zlato priznanje za Računanje je igra  

Jenko Timotej, 4. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018 

Sedej Florijan Janez, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra  

Sever Matej Luka, 4. B  osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Špilak Liza, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra  

Špilak Lovro, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra  

Vrabec Mihael, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra  

Žnidaršič Rok, 4. B  zlato priznanje za Računanje je igra 

Sever Peter, 5. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Praček Filip, 6. A osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018 

Arko Hana, 6. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Kordiš Melanija, 6. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Selan Peter Jurij, 6. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Bras Meglič Benjamin, 7. A  zlato Dominkovo priznanje iz astronomije 

Benko Svit, 7.B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Grčar Axel Kristjan, 7.B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018  

Arko Lucija, 8.A  osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018 
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Klemenc Jakob, 8. A zlato Dominkovo priznanje iz astronomije 

Ostanek Izabela, 8.a  zlato priznanje iz Vesele šole  

Rus Aleš 8. A  zlato Stefanovo priznanje iz fizike 

Sojar Ana Marija, 8. A  prvo mesto na državnem tekmovanju v pripravi francoskih slaščic 
(Macaron D’or) 

Drnovšek Jacinta, 8. B zlato priznanje iz Vesele šole,  
zlato priznanje iz zgodovine  

Peršolja Ema Julija, 8. B  prvo mesto na državnem tekmovanju v pripravi francoskih slaščic 
(Macaron D’or)  

Pintar Lovrenc, 8.B  zlato priznanje iz Vesele šole, zlato priznanje na Tekmovanju iz 
kemijskih poskusov 

Sojer Peter, 8.B  zlato Vegovo priznanje 

Doroteja Košir, 9. B Srebrno priznanje iz matematike, srebrno Cankarjevo priznanje, 
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Jošt Lombardo, 9. B priznanje za udeležbo na Euromath konferenci na Cipru, srebrno 
priznanje na regijskem tekmovanju iz angleščine, bronasto priznanje 
iz logike, bronasto Stefanovo priznanje iz fizike 

Jerca Volovlek, 9. B osvojeno prvo mesto v Sloveniji in četrto mesto na mednarodnem 
ekipnem tekmovanju Žogarija 2018 

Ema Vurušič, 9. B Zlato Cankarjevo priznanje iz slovenščine 

Luka Anderluh, 9. A Drugo mesto v orientaciji 

Natan Gregorčič, 9. A Drugo mesto v cestnem kolesarstvu 

Športna tekmovanja 

Vsa športna tekmovanja in dosežki so predstavljeni v prilogi 1.  

14. ODMEVNE PRIREDITVE IN PUBLIKACIJE 

Prireditve 

Pripravili smo proslave ob vseh državnih praznikih (dan samostojnosti in enotnosti, kulturni praznik, 
dan državnosti). Poleg številnih manjših prireditev na šoli smo izpeljali prireditev ob 10-letnici šole 
Talenti naše šole, pevska zbora sta pela na koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, Otroški 
pevski zbor je uprizoril mjuzikal Žlobodrave bolhe. Uprizorili smo žive jaslice v učilnici v naravi. 
Sodelovali smo na slavnostni akademiji ob prazniku sv. Stanislava. Ob koncu leta smo imeli zaključni 
koncert obeh zborov, folklore in plesalcev.  

Publikacije 

Poleg zavodskega Megarona smo izdali šolsko glasilo Šuštarske pisarije in Šuštarčka. 

15. ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI RADIO 

Šolska skupnost in parlament 

Šolska skupnost se je sestajala na za predstavnike razredov vsakotedenskih neobveznih sestankih in 
vsakomesečnih obveznih sestankih. Trije predstavniki so se udeležili področnega otroškega 
parlamenta. 
Letos je šolska skupnost kupila mizo za ročni nogomet z denarjem, zbranim v lanski akciji zbiranja 
starega papirja. Učenci 6. b so pod vodstvom prof. Nejca Capudra pri praktikumu mizo strokovno 
sestavili in s tem prihranili še dodatnih nekaj evrov. Izvedli smo natečaj za logotip šolskega puloverja 
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in izvedli spletno anketo med učenci o njihovem počutju na šoli in želenih izboljšavah. 
V drugi polovici leta je šolska skupnost ob sredah bolj ali manj redno organizirala tekmovanja med 
odmorom (npr. tekmovanje iz sestavljanja Rubikove kocke, tekmovanje v polaganju rok (ločeno 
dekleta, ločeno fantje), tekmovanje v letih papirnatih letal, narejenih iz A4 lista,...) 

Šolski radio 

Šolski radio je tudi letos deloval v dveh skupinah: mlajši in starejši. Starejša skupina je bila zanesljiva; 
redno so se udeleževali tako sredinih sestankov kot petkovih oddaj. To se je poznalo tudi na bolj jasni 
razdelitvi vlog in strukturi njihovih oddaj. Mlajša skupina pa se je med letom menjavala. Po začetnem 
navdušenju je nekaterim učencem upadla motivacija, zato so prenehali z obiskovanjem krožka; so se 
pa pridružili novi člani. Ker so bili manj zanesljivi in kdaj niso pripravili programa, občasno v petek 
niso imeli oddaje.  
5 učenk je krožek Šolski radio obiskovalo redno skozi vse šolsko leto; vsaj 10 pa jih je prihajalo 
občasno ali redno, vendar le prvo oz. drugo polovico šolskega leta.  

16. PROJEKTI 

Eustronomija 

Projekt poteka 2. leto. Udeleženih je 8 držav ( Škotska, Romunija, Nemčija, Makedonija, Portugalska, 
Francija, Bolgarija, Slovenija). V projektu sodelujemo skupaj z Škofijsko klasično gimnazijo. Cilji 
projekta so spoznavanje in nadgrajevanje znanja iz astronomije in fizike ter medkulturno 
povezovanje. Vsi dogodki izdelki se hranijo v spletni učilnici eTwinning. V letošnjem šolskem letu se je 
oblikovala skupina Eurostronomia – Primary ( 6 – 12 let), v naši šoli pa sodelujejo učenci 5. razredov. 
Učitelji in učenci smo se udeležili izmenjave v Ayru na Škotskem, kjer je potekalo več delavnic za 
učence. Preko ewtinning platforme smo se povezali z učitelji in učenci iz Makedonije. V projektu so 
nastali koledarji na temo prvega pristanka na Luni, spomin na temo astronomije in domine, ki 
omogočajo spoznavanje slovenske terminologije na temo atronomije. V mesecu juliju sledi tudi 
izmenjava v Makedoniji. 

Jeziki štejejo 

V okviru projekta Jeziki štejejo se je v šolskem letu 2018/2019 odvijal krožek latinščine, ki smo ga 
poimenovali kar krožek Ješt. Na krožku so učenci spoznavali antične mite, kulturo, družabne igre in 
nekaj latinskih besed. V prvi vrsti naj bi bil krožek namenjen navduševanju nad latinščino (tako je na 
šolah, ki tudi sodelujejo v projektu Jeziki štejejo in nimajo latinščine), vendar smo zaradi narave šole, 
ki vpeljuje antično kulturo že v pouk razredne stopnje, dodali še en cilj. Ta je bil evalvacija učbenika, 
ki se sicer uporablja v 6. in 7. razredu, a je namenjen mlajši publiki, zato smo ga v določeni 
meri uporabljali tudi na krožku. Opravljenih ur krožka je bilo 28/30. 

Učilnica v naravi – sodelovanje z Norvežani, seminar za učitelje 

Izvedba projekta je potekala po načrtu.  
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17. POKLICNO SVETOVANJE 

Projekt Popestrimo šolo 

V septembru smo imeli na roditeljskem sestanku za starše devetih razredov predstavitev vpisa v 
srednje šole, za starše osmih razredov pa predstavitev kariernega dneva. Januarja smo imeli za starše 
devetih razredov dodatne informacije glede vpisa in možnost govorilnih ur, ki se jih je poslužilo veliko 
staršev. Učenci predmetne stopnje so imeli vse leto na voljo možnost individualnega poklicnega 
svetovanja, ki so se ga posebej učenci 8. in 9. razreda v veliki meri posluževali. Nekaj učencev je 
reševalo dodatne vprašalnike. Osmi razredi so imeli delavnico o poklicnem odločanju na duhovni 
obnovi. V februarju je potekal karierni dan za 8. razrede, ko so spoznavali poklice, ki jih zanimajo. 
Sodelovalo je 36 različnih mentorjev. Učenci sedmih, osmih in devetih razredov so lahko obiskali tudi 
predstavitve poklicev, ki jih je v okviru projekta Obrtna pot pripravila Obrtna zbornica. Med glavnim 
odmorom so imeli predstavitve različnih poklicev in srednjih šol. Pri osmih in devetih razredih so bile 
izvedene razredne ure na temo poklicnega svetovanja in konkretnih navodil glede vpisa. 

18. KNJIŽNICA 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva 

V letošnjem letu smo nakupili veliko novih knjig leposlovja za višje razrede. Otroci so jih pridno 
izposojali in so se jih veselili. 
 
Prirast gradiva v šolski knjižnici:  

Na dan Število enot 

30. 6. 2013 3 028 

30. 6. 2014 3 605 

30. 6. 2015 9 007   

30. 6. 2016 10 752   

15. 6. 2017 11 983 

18. 6. 2018 12 724 

26.6.2019 13.721 

 

Od tega je dar 9365 enot gradiva in nakup 4356 enot gradiva. 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo nakupili 228 enot gradiva in prejeli 963 enot gradiva. Velika 
večina darov je bila vnesena šele letos, prejeli pa smo jih prej. 

Izposoja 

Po statistiki in dejanskem povpraševanju otrok se najbolj izposojajo in berejo knjige za domače branje 
in stripi Tin Tin ter knjige Tesse Afshar. Na vrhu seznama je še vedno naslov Drejček in trije 
marsovčki, ki je bil izposojen 28x. V letošnjem letu so učenci pridno brali knjige Percy Jackson, ki jo je 
knjižničarka predstavila na bralni čajanki.  
Mesec, ko so si učenci najbolj izposojali knjige, je bil oktober, takrat je potekal tudi bralni teden.  
Vseh izposoj članov v šolskem letu 2014/15 pa 4465, v šolskem letu 2016/17 pa 5599. Izposoja se je v 
šolskem letu 2017/2018 povečal na 5790. V šolskem letu 2018/2019 se je izposoja zvišala na 6635. 
Ob večjem številu knjig za starejše učence se veča tudi število teh učencev, ki si te knjige izposojajo.  
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Dejavnosti v knjižnici 

Zelo je zaživela bralna čajanka. Predvsem so se jo udeleževali učenci 4. do 5. razreda. Iz števila 12 je 
število otrok narastlo na 22+. Bralna čajanka je potekala prvi in tretji četrtek v mesecu. V prvi polovici 
odmora so se je udeleževali učenci 4. in 5. razreda, v drugi polovici odmora pa učenke 7. razrede in 
učenec 8. razreda. Tekom naših srečanj so se razvile različne debate, tudi učenci sami so pokazali 
veliko navdušenje nad čajankami. S starejšimi učenkami smo se dogovorile, da mesečno preberemo 

vse isto knjigo in si kasneje na filmskem tednu pogledamo tudi filme po knjigah, ki jih bomo 
obravnavali. Letos je bilo bralnih čajank 11.  
 
V popoldanskem času je zaživelo tudi branje pod krošnjami. Otrokom pripravimo piknik odeje in 
različne knjige. Otroci te knjige zelo radi prebirajo,  velikokrat jih starejši berejo mlajšim, prav tako pa 
pravijo, da jim je všeč branje v naravi. 
 
Vsako tedensko razredno branje v knjižnici v OPbju je potrebno vsak teden močno spodbujati.  
 
Pripravili smo tudi kotiček za starše, kjer so knjige za starše. Starši so si te knjige sicer zelo redko 
izposojali 
 
V knjižnici si je možno čitalniško (torej ne na dom) izposoditi tudi družabne igre, kar učenci z veseljem 
počnejo; predvsem sta popularni igri Dixit ter nova igra kviz Ali veš? Radi tudi igrajo šah, ki je pritrjen 
na steno.  
 
Računalniki v knjižnico privabljajo uporabnike, ki bi sicer v knjižnico redkeje prišli in jih bolj od 
klasičnega knjižničnega gradiva zanima informacijska tehnologija in/ali kratkočasje ob računalnikih. 
Učenci so seznanjeni z navodili, ki se jih dosledno držimo (kateri programi so dovoljeni, koliko časa in 
koliko otrok je lahko za računalnikom – igranje igric ni dovoljeno, 15 minut, največ 2 uporabnika za 1 
računalnikom). 
 
V tem letu sta potekala dva bralna tedna. En v mesecu oktobru in v mesecu aprilu. Bralni teden smo 
povezali s filmskim tednom. Gledali smo filme, ki so bili posneti po knjižni predlogi. 
 

Učbeniški sklad 

V učbeniškem skladu si je učbenike izposodilo 401 učencev. 

Za šolsko leto 2019/20 bomo kupili učbenike: Dotik narave 6. Razlog je dotrajanost. 

Knjižnično informacijska znanja 

V letošnjem letu je ga. Gerbec izvedla pri vseh razredih vse ure osnovnega knjižničnega-
informacijskega znanja.  

Akcija Knjiga je najlepše darilo 

Nekaj učencev in staršev je knjižnici darovalo knjige in učbenike. Lepa gesta. Hvala.  

19. PREHRANA 

Tradicionalni slovenski zajtrk  

V petek, 16. 11.,  smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga spremljale še ostale dejavnosti na 
temo zdravega prehranjevanja, spodbujanju učencev k rednemu zajtrkovanju, ozaveščanja o 
pomembnosti čebel za naše življenje.  
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Zajtrk je potekal v jedilnici. Učenci so ob pomoči učiteljev pripravili jedilnico in posamezna živila. Jedli 
smo kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vsa živila so bila od slovenskih pridelovalcev. Učenci so jedli 
kulturno in z veseljem, saj imajo radi takšen zajtrk.  
 
Razdelili smo vsebinske plakate in zloženke s strokovno vsebino o zdravem zajtrku, o prehranski 
piramidi, o sadju, zelenjavi in pitju vode. Ogledali smo si kratke dokumentarne filme na temo 
prehrane, se pogovarjali o sestavi zdravega zajtrka in o ohranjanju okolja. Mlajši učenci so se igrali 
igre na temo prehrane in izdelovali likovne izdelke.  Pri praktikumu gospodinjstvo so starejši učenci 
pripravili slovenske tradicionalne jedi iz domačih sestavin. Učence prve triade je obiskal tudi čebelar, 
ki je predstavil svoje delo, pripomočke, ki jih uporablja in prinesel za pokušino tudi čebelarske 
pridelke.  

Šolska shema  

V okviru šolske sheme, ki je financirana iz EU sredstev, smo v letošnjem šolskem letu razdeljevali 
sadje in zelenjavo. Živila so izključno slovenskega porekla in smo jih izbirali sezonsko. Razdelili smo 55 
% sadja in 31 % zelenjave.  
 
V prvi triadi smo k dopoldanski malici dodali kos sadja ali zelenjavo, pri starejših učencih pa smo 
uvedli tudi kotiček, kjer so si lahko postregli s svežim sadjem v času po malici in pred kosilom. Največ 
smo razdelili jabolk in hrušk, sledijo pa grozdje, jagode, češnje in marelice. Pri zelenjavi smo razdelili 
največ svežega in kislega zelja, paradižnika in korenja. Sadje je bilo pri učencih dobro sprejeto, 
zelenjava pa nekoliko manj.  
 
Učence smo izobraževali in spodbujali k vključevanju sadja in zelenjave v vse obroke z različnimi 
aktivnostmi. V vseh oddelkih sem opravil predavanja na temo zdrave prehrane. Poleg tega so učenci 
so sestavljali enodnevne jedilnike, igrali smo se družabne igre na temo prehrane in likovno ustvarjali. 
Nekateri učenci so obiskali kmetijo in se seznanili s pridelavo sadja in zelenjave. Sodelovali so tudi pri 
zasaditvi in obdelavi šolskega zelenjavnega vrta. 

20. ZDRAVSTVENA, ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA 

Sistematski zdravniški pregledi 

Na sistematskih zdravniških pregledih so bili učenci 1., 3., 6. in 8. razreda.  

Čisti zobki 

Z ZD Šentvid smo nadaljevali s preventivo na zobozdravstvenem področju v okviru akcije Čisti zobki.  
Oba prva razreda sta se kot najboljša razreda udeležila zaključne prireditve v Tivoliju.  
  

Prva pomoč 

Gospa Petra Filipič je izvedla  v 7., 8. in 9. razredu tečaj prve pomoči. Nekaj osnov prve pomoči 

pa smo imeli tudi na razredni stopnji v času podaljšanega bivanja.  

Predavanja medicinske sestre  

Iz ZD Šentvid so izvedli v 2., 4., 5., 6., 7. in v 8. razredu zdravstveno vzgojo in sicer na teme: 
Odraščanje – dve plati medalje, vrste in preprečevanje poškodb, Zdrav način življenja, Higiena, zdravo 
prehranjevanje.  
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21. ŠOLA ZA STARŠE 

V okviru šole za starše je bilo v šolskem letu 2018/2019 organiziranih 5 predavanj. Na predavanja so 
bili povabljeni vsi starši, le četrto predavanje je bilo namenjeno samo očetom. 
 
1. KAKO IN KOLIKO LAHKO STARŠI POMAGAMO OTROKOM PRI UČENJU (+ kasneje sklop delavnic) 

Predavatelj: Manja Kristanc 
2. MLADI IN NJIHOVA OSEBNOSTNA RAST (V čem so mladi danes drugačni?) 

Predavatelj: Branko Cestnik 
3. DOKUMENTARNI FILM 18+ S POGOVOROM 

Predavatelj: Benjamin Tomažič, Inštitut Integrum  
4. BITI MOŽ IN OČE DANES 

Predavatelj: Janez Logar 
5. RADOSTI IN PASTI NOVE TEHNOLOGIJE 

Predavatelj: Miha Kramli 

22. IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV 

Učitelji smo se udeležili številnih izobraževanj. Seznam glej v prilogi 2.  

23. SODELOVANJE Z DRUGIMI ENOTAMI V ZAVODU 

Zgledno smo sodelovali z vsemi enotami zavoda. Mnogi dijaki in študenti so bili prostovoljci 
za učno in socialno pomoč našim učencem. V Glasbeni šoli je veliko naših učencev in so 
pripravili nastope za svoje sošolce. V vrtcu Dobrega pastirja pa smo pripravili likovno 
razstavo in odigrali za vrtčevske otroke nekaj gledaliških predstav. Letos smo predstavili v 
okviru klasičnosti tudi olimpijske igre. Več naših učencev je v vrtcu delalo kot prostovoljci.  
 
 
      Poročilo sestavila na podlagi poročil učiteljev: 
       Marina Rugelj, ravnateljica 
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24. Priloga 1 – šport 

 

INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE TEKME UČENK IN UČENCEV OŠ 
AŠ 
 
 

ORIENTACIJSKI TEK – Kongresni trg - Ljubljana, 14. 9. 2018 (prvenstvo OŠ Ljubljane) 
 

UDELEŽENCI (1 učenec OŠ AŠ): 
9. r: Andreluh Luka. 
 

REZULTATI: 
ANDERLUH LUKA  8. A (starejši učenci)  1. mesto 

 
 

CESTNO KOLESARSTVO – policijski poligon - Lj. - Vikrče, 18. 9. 2018 (državno 
prvenstvo OŠ) 
 
UDELEŽENCI (2 učenca OŠ AŠ): 
5. r: Gregorčič Luka; 
9. r: Gregorčič Natan. 
 

REZULTATI: 
GREGORČIČ NATAN 9. A (starejši učenci)  2. mesto 

 
 

ATLETIKA – stadion Žak - Ljubljana, 20. 9. 2018 (prvenstvo OŠ Ljubljane – skupina D) 
 

UDELEŽENCI (14 učenk in učencev OŠ AŠ): 
6. r: Marinšek Mia, Rupnik Eva; 
7. r: Repanšek Jakob, Duhovnik Maks, Selan Žan Luka; 
8. r: Dominko Diana, Magister Nataša, Kolar Miha, Hribljan Andrej, Ramovž Tian, Zupan Matic; 
9. r: Kotar Jure, Osredkar Miha, Gregorčič Natan. 
 

REZULTATI (od 1. do 3. mesta): 
MARINŠEK MIJA  6. B tek na 300  1. mesto 
DUHOVNIK MAKS  7. B skok v daljino  1. mesto 

 
DOMINKO DIANA   8. A tek na 300 m  2. mesto 
HRIBLJAN ANDREJ  8. A tek na 1000 m  2. mesto 
 
ZUPAN MATIC  8. B  skok v daljino  3. mesto 

 
 

ORIENTACIJSKI TEK – Crngrob pri Škofji Loki, 4. 10. 2018 (državno prvenstvo OŠ) 
 

UDELEŽENCI (1 učenec OŠ AŠ): 
9. r: Andreluh Luka. 
 

REZULTATI: 
ANDERLUH LUKA  9. A (starejši učenci)  2. mesto 
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JESENSKI KROS - Tivoli - Ljubljana, 17. 10. 2018 (prvenstvo OŠ Ljubljane – skupina B) 
 

UDELEŽENCI (57 učenk in učencev OŠ AŠ): 
1. r: Hočevar Janez, Špilak Marko, Šobak Martin, Košir Sergej, Kresal Timotej, Kavčič Eva, Cepin Manca, Skubic 
Pavlina,  
        Peternelj Jurij; 
2. r: Sojar Jure, Gregorčič Andrej, Vurušič Matej, Žnideršič Andraž, Ahačič Ula, Grčar Lisbeth Marija, Jeromen 
Klara, Repovž  
        Eva, Avšič Izabela; 
3. r: Sova Luka, Fortuna Peter, Košorok Ivana, Sever Klara; 
4. r: Avšič Daniel (L. 2010), Lah Oskar, Vurušič David, Jenko Timotej, Malovrh Ambrož Tobija, Sever Matej Luka, 
Kogovšek  
        Hana; 
5. r: Sever Peter (L. 2007), Duhovnik Arne, Lesar Ana, Svetlin Mateja, Šetina Tina, Klun Julija Bela; 
6. r: Avšič Tobija (L. 2008), Ramovž Vid, Kavčič Marcel, Kordiš Melanija, Marinšek Mija, Rupnik Eva; 
7. r: Jelenc Tadej, Hočevar Matija, Jeretina Tadej, Sever Ela, Hočevar Katja, Trobiš Sara, Kotar Zala; 
8. r: Ramovž Tian, Zupan Matic, Volavšek Ema, Ostanek Izabela, Premože Anastasija; 
9. r: Gregorčič Natan, Hočevar Petra, Ana Erjavec. 
 

REZULTATI (od 1. do 3. mesta): 
AVŠIČ DANIEL   4. B (tekel s 3. r)  1. mesto 
LAH OSKAR  4. A   1. mesto 
MARINŠEK MIJA   6. B   1. mesto 
VOLAVŠEK EMA   8. A   1. mesto 
 
HOČEVAR JANEZ  1. A   2. mesto 
 
AVŠIČ TOBIJA  6. B (tekel s 5. r)  3. mesto 
SEVER ELA  7. B   3. mesto 
GREGORČIČ NATAN 9. A    3. mesto 
 

Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed= 

 
 

BADMINTON (posamezno) – Bit center - Ljubljana, 23. 10. 2018 (prvenstvo OŠ 
Ljubljane) 
 

UDELEŽENCI (1 učenec OŠ AŠ): 
7. r: Jelenc Tadej. 
 

REZULTATI: 
JELENC TADEJ  7. A (mlajši registrirani učenci - posamezno) 1. mesto 

 
 

BADMINTON (dvojice) – Bit center - Ljubljana, 17. 11. 2018 (prvenstvo OŠ Ljubljane) 
 

UDELEŽENCI (1 učenec OŠ AŠ): 
7. r: Jelenc Tadej. 
 

REZULTATI: 
JELENC TADEJ  7. A  (mlajši registrirani učenci - dvojice)  3. mesto 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed=
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ATLETIKA (dvoranska) - Žak Ljubljana, 29. 1. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane – skupina 
B) 
 
UDELEŽENCI (29 učenk in učencev OŠ AŠ): 
4. r: Grošelj Hana Marija, Kogovšek Hana, Lah Oskar; 
5. r: Lesar Ana, Šetina Tina, Svetlin Mateja, Grošelj Izak, Prosen Vid, Duhovnik Arne; 
6. r: Štembal Kristijan, Avšič Tobija, Sever Peter, Selan Peter Jurij, Bartolj Sebastjan, Demšar Peter; 
        Ramovž Vid, Arko Hana, Grahek Lina, Kordiš Melanija, Marinšek Mija; 
7. r: Duhovnik Maks, Grčar Axel, Kristjan, Repanšek Jakob; 
8. r: Duhovnik Pia Klara, Zupan Matic, Ostanek Izabela; 
9. r: Kotar Jure, Rajk Jure, Erjavec Ana. 
 

REZULTATI (od 1. do 6. mesta): 
AVŠIČ TOBIJA  6. B tek na 60 m  1. mesto 
DUHOVNIK MAKS  7. B skok v daljino  1. mesto 
GRČAR AXEL KRISTJAN 7. B skok v višino  1. mesto  
DUHOVNIK PIA KLARA 8. B tek na 60 m  1. mesto  
 
PROSEN VID  5. A skok v daljino  2. mesto 
ERJAVEC ANA  9. B tek na 60 m  2. mesto 
 
LAH OSKAR  4. A  skok v daljino  3. mesto 
 
DUHOVNIK ARNE  5. A tek na 60 m  4. mesto 
OSTANEK IZABELA  8. A skok v daljino  4. mesto 
 
GROŠELJ IZAK  5. A tek na 60 m  5. mesto 
KOTAR JURE  9. B tek na 60 m  5. mesto 
 

Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed= 

 
 

ATLETIKA (dvoranska) - Žak Ljubljana, 12. 2. 2019 (finale OŠ Ljubljane) 
 
UDELEŽENCI (11 učenk in učencev OŠ AŠ): 
4. r: Lah Oskar; 
5. r: Duhovnik Arne, Prosen Vid; 
6. r: Avšič Tobija, Marinšek Mija, Kordiš Melanija; 
7. r: Grčar Axel Kristjan, Duhovnik Maks; 
8. r: Duhovnik Pia Klara; 
9. r: Kotar Jure, Erjavec Ana. 
 

REZULTATI (od 1. do 20. mesta): 
AVŠIČ TOBIJA  6. B tek na 60 m  1. mesto 
DUHOVNIK MAKS  7. B skok v daljino  1. mesto 
GRČAR AXEL KRISTJAN 7. B skok v višino  1. mesto 
 
ERJAVEC ANA  9. B tek na 60 m  2. mesto 
 
DUHOVNIK PIA KLARA 8. B skok v daljino  4. mesto 
 
LAH OSKAR  4. A skok v daljino  8. mesto 
MARINŠEK MIJA  6. B skok v daljino  8. mesto 
 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed=
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KORDIŠ MELANIJA  5. A skok v daljino  11. mesto 
 
KOTAR JURE  9. B tek na 60 m  14. mesto 
 
DUHOVNIK ARNE  5. A tek na 60 m  20. mesto 
 

Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed= 
 
 

 
 

VELESLALOM – Kranjska Gora, 6. 2. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane) 
 

UDELEŽENCI: 
4. r: Lah Oskar; 
6. r: Marinšek Mija, Šobak Jan; 
7. r: Manja Volavšek; 
9. r: Filip Marinšek, Anton Žabkar. 
 

REZULTATI (od 1. do 3. mesta): 
MARINŠEK MIJA  6. B  1. mesto (kategorizirane učenke) 
 
ŠOBAK JAN  6. B  2. mesto (kategorizirani učenci) 
VOLAVŠEK MANJA  7. B  2. mesto (kategorizirane učenke) 
MARINŠEK FILIP  9. A  2. mesto (nekategorizirani učenci) 
 
LAH OSKAR  4. A  3. mesto (kategorizirani učenci) 

 
 

ŠPORTNO PLEZANJE (posamezno) – Bit center - Ljubljana, 12. 3. 2019 (prvenstvo OŠ 
Ljubljane) 
 

UDELEŽENCI (2 učeneca OŠ AŠ): 
6. r: Pirc Katarina; 
7. r: Erhartič David. 
 

REZULTATI: 
PIRC KATARINA  6. B 8. mesto 
 
ERHARTIČ DAVID  7. B 11. mesto 

 
 

PLAVANJE - Tivoli Ljubljana, 27. 3. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane) 
 
UDELEŽENCI (14 učenk in učencev OŠ AŠ): 
5. r: Prosen Vid, Sever Peter, Vertačnik Krištof, Cukjati Janez; 
6. r: Demšar Peter; 
7. r: Fišer Simon, Vindiš Izabela, Pogač Urban, Demšar Katarina, Dolenec Iza; 
8. r: Sever Slavko, Rupnik Vid, Kolbezen Jakob Martin, Cindro Mija. 
 

REZULTATI (od 1. do 10. mesta): 
 
PROSEN VID  5. B 50 m prosto (mlajši neregistrirani plavalci)  8. mesto 
 
SEVER PETER  5. B 50 m prosto (mlajši neregistrirani plavalci)  10. mesto 
 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed=
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Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Plavanje.aspx?idTekme=3610 
 
 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Plavanje.aspx?idTekme=3610
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POMLADANSKI KROS - Tivoli Ljubljana, 16. 4. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane – 
skupina B) 
 

UDELEŽENCI (60 učenk in učencev OŠ AŠ): 
1. r: Hočevar Janez, Košir Sergej, Šobak Martin, Kavčič Iva, Peternelj Lili, Grabnar Ela Marija, Skubic Pavlina, 
Cepin Manca, 
        Grum Magdalena (L. 2011); 
2. r: Lah Brin, Sojar Jure, Vurušič Matej, Muhič Jakob, Gregorčič Andrej, Hočevar Ema, Avšič Izabela, Kemavt 
Manca, Grošelj  
        Eva, Erjavec Neža; 
3. r: Peternelj Jurij, Zupančič Brin, Fortuna Peter, Muhič Matej, Tršar Leon (L. 2009), Sever Klara, Sitar Tinkara, 
Košorok Ivana,  
        Nemanič Nina, Remškar Tinka, Gril Klara (L. 2009); 
4. r: Avšič Daniel (L. 2010), Lah Oskar, Cepin Veronika, Kogovšek Hana; 
5. r: Sojer Anže, Sever Peter (L. 2007), Lesar Ana, Svetlin Mateja, Šetina Tina; 
6. r: Avšič Tobija (L. 2008), Kavčič Marcel, Sebastjan Bartolj, Kordiš Melanija, Rupnik Eva; 
7. r: Jelenc Tadej, Jeretina Tadej, Hočevar Matija, Grčar Axel Kristjan, Duhovnik Max, Sever Ela, Hočevar Katja, 
Trobiš Sara; 
8. r: Kolar Miha, Ramovž Tian, Zupan Matic, Magister Nataša; 
9. r: Rajk Jure, Žabkar Anton, Erjavec Ana, Grum Anka. 
 
REZULTATI (od 1. do 3. mesta): 
AVŠIČ DANIEL   4. B (tekel s 3. r)  1. mesto 
LAH OSKAR  4. A   1. mesto 
 
HOČEVAR JANEZ  1. A   2. mesto 
MELANIJA KORDIŠ  6. B   2. mesto 
MAGISTER NATAŠA  8. B   2. mesto 
 
SITAR TINKARA  3. B    3. mesto 
GRČAR AXEL KRISTJAN 7. B   3. mesto 
 

Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed= 

 
 

ATLETIKA - Žak Ljubljana, 22. 5. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane – skupina D) 
 

UDELEŽENCI (31 učenk in učencev OŠ AŠ): 
6. r: Marinšek Mija, Avšič Tobija; 
7. r: Duhovnik Maks, Jelenc Tadej, Hočevar Matija, Sever Ela, Grčar Axel Kristjan, Repanšek Jakob, Ulaga Andraž, 
Kafol Matej, 
        Selan Žan Luka, Pogač Urban, Dolar Kunc Marcel; 
8. r: Duhovnik Pia Klara, Dobršek Tia, Ostanek Izabela, Volavšek Ema, Dominko Diana, Geč Mravlje Julija, Kolar 
Miha; 
9. r: Erjavec Ana, Trobiš Neža, Gregorin Nik, Kotar Jure, Rajk Jure, Gregorčič Natan, Selan Jaka, Mušič Tomaž, 
Miklič Benjamin,  
        Anton Žabkar. 
 

REZULTATI (od 1. do 5. mesta): 
MARINŠEK MIJA    6. B tek na 300 m  1. mesto 
DUHOVNIK MAKS    7. B skok v daljino  1. mesto 
GRČAR AXEL KRISTJAN   7. B skok v višino  1. mesto 
DUHOVNIK PIA KLARA   8. B skok v daljino  1. mesto 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed=
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GREGORČIČ NATAN    9. A tek na 1000 m  2. mesto 
DUHOVNIK, ERJAVEC, VOLAVŠEK, OSTANEK  štafeta 4 x 100 m st. deklice  2. mesto 
 
VOLAVŠEK EMA    8. A tek na 300 m  3. mesto 
OSTANEK IZABELA    8. A tek na 60 m  3. mesto 
ERJAVEC ANA    9. B suvanje krogle  3. mesto 
 
SEVER ELA    7. B tek na 600 m  4. mesto 
HOČEVAR KATJA    7. B tek na 600 m  4. mesto 
KOTAR JURE    9. B tek na 300 m  4. mesto 
 
DOMINKO DIANA    8. A tek na 300 m  5. mesto 
DUHOVNIK, GRČAR, KOTAR, SELAN    štafeta 4 x 100 m st. dečki  5. mesto 
 

Ostali rezultati so objavljeni na spletni strani TIMING Ljubljana: 
http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed= 
 

 
 

ATLETIKA - Žak Ljubljana, 30. 5. 2019 (finale OŠ Ljubljane) 
 
UDELEŽENCI (16 učenk in učencev OŠ AŠ): 
6. r: Marinšek Mija, Avšič Tobija; 
7. r: Duhovnik Maks, Hočevar Matija, Sever Ela, Grčar Axel Kristjan;  
8. r: Duhovnik Pia Klara, Ostanek Izabela, Volavšek Ema, Dominko Diana, Kolar Miha; 
9. r: Erjavec Ana, Trobiš Neža, Kotar Jure, Gregorčič Natan, Selan Jaka. 
 

REZULTATI (od 1. do 5. mesta): 
MARINŠEK MIJA    6. B tek na 300 m  1. mesto 
DUHOVNIK MAKS    7. B skok v daljino  1. mesto 
GRČAR AXEL KRISTJAN   7. B skok v višino  1. mesto 
DUHOVNIK PIA KLARA   8. B skok v daljino  1. mesto 
 
GREGORČIČ NATAN    9. A tek na 1000 m  2. mesto 
DUHOVNIK, ERJAVEC, VOLAVŠEK, OSTANEK  štafeta 4 x 100 m st. deklice  2. mesto 
 
VOLAVŠEK EMA    8. A tek na 300 m  3. mesto 
OSTANEK IZABELA    8. A tek na 60 m  3. mesto 
ERJAVEC ANA    9. B suvanje krogle  3. mesto 
 
SEVER ELA    7. B tek na 600 m  4. mesto 
HOČEVAR KATJA    7. B tek na 600 m  4. mesto 
KOTAR JURE    9. B tek na 300 m  4. mesto 
 
DOMINKO DIANA    8. A tek na 300 m  5. mesto 
DUHOVNIK, GRČAR, KOTAR, SELAN    štafeta 4 x 100 m st. dečki  5. mesto 

 
 

ATLETIKA (troboj) - Žak Ljubljana, 4. 6. 2019 (prvenstvo OŠ Ljubljane – skupina D) 
 
UDELEŽENCI (8 učenk in učencev OŠ AŠ): 
4. r: Grošelj Hana Marija, Kogovšek Hana, Cepin Veronika; 
5. r: Vintar Matic, Grošelj Izak, Sojer Anže, Šetina Tina; 
6. r: Avšič Tobija. 
 

REZULTATI: 
AVŠIČ TOBIJA    6. B skok v daljino  1. mesto 
      tek na 60 m  1. mesto 

http://remote.timingljubljana.si/timing/Rezultati.aspx?leto=&IDtekme=&tip=&embed=
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      met vortexa  34. mesto 
                                                                                                        ------------------------------------------------------ 

troboj skupno  2. mesto v Ljubljani 
 
VINTAR MATIC   5. B  skok v daljino  2. mesto (v skupini D) 
 
TROBOJ SKUPINSKO (učenci OŠ AŠ)   2. mesto v skupini D 
 

TROBOJ SKUPINSKO (učenke OŠ AŠ)   9. mesto v skupini D 

 
 

ATLETIKA - Žalec, 5. 6. 2019 (finale DP v atletiki) 
 

UDELEŽENKE in REZULTATI (4 učenke OŠ AŠ): 
 
DUHOVNIK PIA KLARA, ERJAVEC ANA, VOLAVŠEK EMA, OSTANEK IZABELA  štafeta 4 x 100 m st. deklice  12. 
mesto v Sloveniji 
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ŽOGARIJA 2018 (mentor – Uroš Kermavt, Petra Filipič, Denis 
Milošič) 
 

 

ŽOGARIJA 2018 – OŠ Šentvid – Ljubljana, 22. 3. 2018 (skupinski del tekmovanja LJ 
OŠ) 
 
UDELEŽENCI: 
2. r: Grilj Klara, Nemanič Nina; 
3. r: Špilak Liza, Jenko Timotej, Lah Oskar, Jakopič Žan, Bukovec Zara, Sever Matej Luka, Vurušič David, Vrabec 
Mihael; 
4. r: Sever Peter, Prosen Vid, Grošelj Izak, Šetina Tina, Duhovnik Arne, Svetlin Mateja; 
5. r: Kordiš Melanija, Selan Peter, Avšič Tobija; 
6. r: Grčar Axel Kristjan; 
9. r: Košorok Pavlina, Svetlin Marija, Magister Martin. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto in 2. mesto v skupini ter na naj FAIR-PLAY ekipa 
 

 

ŽOGARIJA 2018 – OŠ Sostro – Ljubljana, 23. 3. 2018 (področno tekmovanje LJ OŠ) 
 
UDELEŽENCI: 
2. r: Grilj Klara, Nemanič Nina 
3. r: Špilak Liza, Jenko Timotej, Lah Oskar, Jakopič Žan, Bukovec Zara, Sever Matej Luka, Vurušič David, Vrabec 
Mihael; 
4. r: Sever Peter, Prosen Vid, Grošelj Izak, Šetina Tina, Duhovnik Arne, Svetlin Mateja; 
5. r: Kordiš Melanija, Selan Peter, Avšič Tobija; 
6. r: Grčar Axel Kristjan; 
9. r: Košorok Pavlina, Svetlin Marija, Magister Martin. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto v Ljubljani 
 

 

ŽOGARIJA 2018 – Kongresni trg - Ljubljana, 7. 9. 2018 (državno prvenstvo OŠ) 
 
UDELEŽENCI: 
3. r: Gril Klara; 
4. r: Jenko Timotej, Lah Oskar, Bukovec Zara, Sever Matej Luka; 
5. r: Sever Peter; 
6. r: Kordiš Melanija, Arko Hana, Filip Praček, Selan Peter Jurij; 
7. r: Grčar Axel Kristjan, Svit Benko, Arko Lucija; 
9. r: Volovlek Jerica. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto v Sloveniji 
 

 

ŽOGARIJA 2018 – Sarajevo, 21. 9. 2018 (mednarodno finale Donava-Alpe-Jadran) 
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UDELEŽENCI: 
3. r: Gril Klara; 
4. r: Jenko Timotej, Lah Oskar, Bukovec Zara, Sever Matej Luka; 
5. r: Sever Peter; 
6. r: Kordiš Melanija, Arko Hana, Filip Praček, Selan Peter Jurij; 
7. r: Grčar Axel Kristjan, Svit Benko, Arko Lucija; 
9. r: Volovlek Jerica. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 4. mesto na mednarodnem tekmovanju držav Donava - Alpe – Jadran 
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ŽOGARIJA 2019 (mentor – Denis Milošič, Uroš Kermavt, 
Petra Filipič) 
 

 

ŽOGARIJA 2019 – OŠ Alojzija Šuštarja - Ljubljana, 7. 12. 2018 (skupinski del 
tekmovanja LJ OŠ) 
 
UDELEŽENCI: 
3. r: Gril Klara, Sever Klara, Nemanič Nina, Ferjan Eva, Kotar Erazem, Muhič Matej, Liam Weiss Gornik; 
4. r: Lah Oskar, Sever Matej Luka; 
5. r: Sever Peter, Duhovnik Arne, Prosen Vid, Grošelj Izak, Lesar Ana, Svetlin Mateja; 
7. r: Sever Ela; 
8. r: Hribljan Andrej; 
9. r: Anderluh Luka. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto v skupini 
 

 

ŽOGARIJA 2019 – OŠ Ketteja in Murna - Ljubljana, 21. 3. 2019 (področno 
tekmovanje LJ OŠ) 
 
UDELEŽENCI: 
3. r: Gril Klara, Nemanič Nina, Ferjan Eva, Kotar Erazem, Muhič Matej, Fortuna Peter; 
4. r: Lah Oskar, Sever Matej Luka; 
5. r: Duhovnik Arne, Prosen Vid, Svetlin Mateja; 
7. r: Sever Ela; 
8. r: Hribljan Andrej; 
9. r: Erjavec Ana. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto v Ljubljani 
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ODBOJKA - DEKLETA OŠ AŠ (mentor – Petra Filipič)  

 

 

ODBOJKA - starejše učenke – področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENKE (12 učenk OŠ AŠ): 
7. r: Kolar Lana, Turha Tija, Križanič Lavra; 
9. r: Košir Doroteja, Demšar Klara, Sever Ana, Trobiš Neža, Erjavec Ana. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 8. mesto / od 27 ekip v Ljubljani 

 
 

MALA ODBOJKA - mlajše učenke – področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENKE (13  učenk OŠ AŠ): 
6. r: Macedoni Eva, Košir Klara, Parkelj Jana; 
7. r: Kolar Lana, Kobe Neža, Turha Tija, Križanič Lavra, Demšar Katarina, Volavšek Manja, Kogovšek Ruta, Trobiš 
Sara, Hočevar  
        Katja, Sever Ela. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 7. mesto / od 19 ekip v Ljubljani 

 
 

ODBOJKA NA MIVKI - starejše učenke – področno ligaško tekmovanje Ljubljanske 
regije 
 

UDELEŽENKE – EKIPA OŠ AŠ 1 (4 učenke OŠ AŠ): 
7. r: Rajk Maša, Volavšek, Manja Snoj Liza, Demšar Katarina. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 17. mesto / od 18 ekip v Ljubljani 
 
UDELEŽENKE – EKIPA OŠ AŠ 2 (4 učenke OŠ AŠ): 
7. r: Kolar Lana, Turha Tija, Križanič Lavra, Sever Ela. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 3. mesto / od 18 ekip v Ljubljani 
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ROKOMET - DEKLETA OŠ AŠ (mentor – Petra Filipič) 

 

 

ROKOMET - mlajše učenke – področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENKE (10 učenk OŠ AŠ): 
7. r: Kogovšek Ruta, Trobiš Sara, Demšar Katarina, Kotar Zala, Hočevar Katja, Rajk Maša, Križanič Lavra, Sever 
Ela, Neli Škerl,  
        Volavšek Manja. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 7. mesto / od 10 ekip v Ljubljani 
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ODBOJKA - FANTJE OŠ AŠ (mentor – Uroš Kermavt) 
 
 

ODBOJKA – starejši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
7. r: Selan Žan Luka, Kregar Anže, Sedej Avguštin Pavel; 
8. r: Sever Slavko, Parkelj Andraž, Dovžan Kukič Nejc, Zupan Blaž Jernej; 
9. r: Rajk Jure, Kacjan Arne Natan, Anderluh Luka, Selan Jaka. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 4. mesto / od 11 ekip v Ljubljani 

 
 

MALA ODBOJKA – mlajši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
7. r: Kafol Matej, Benko Svit, Selan Žan Luka, Dolar Kunc Marcel, Fišer Simon, Ulaga Andraž, Jeretina Tadej; 
6. r: Ramovž Vid, Peter Demšar. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 4. mesto / od 8 ekip v Ljubljani 

 
 

ODBOJKA NA MIVKI - starejši učenci – področno ligaško tekmovanje Ljubljanske 
regije 
 

UDELEŽENCI – EKIPA OŠ AŠ 1 (4 učenci OŠ AŠ): 
8. r: Ramovž Tian, Parkelj Andraž, Dovžan Kukič Nejc, Selan Žan Luka. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 10. mesto / od 11 ekip v Ljubljani 
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NOGOMET - FANTJE OŠ AŠ (mentor – Uroš Kermavt, Denis 
Milošič) 
 
 

NOGOMET – starejši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
7. r: Kafol Matej, Benko Svit, Grčar Axel Kristjan, Kregar Anže; 
8. r: Hribljan Andrej, Košir Matevž, Kolar Miha, Ferjančič Blaž, Sever Slavko; 
9. r: Anderluh Luka, Marinšek Filip, Selan Jaka, Jakopin Jadran, Longar Tim Matej. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 3. mesto v skupini D 

 
 

NOGOMET – mlajši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI:  
5. r: Sever Peter; 
6. r: Štembal Kristian, Andrej Sever, Ramovž Vid, Doberšek Ian; 
7. r: Selan Žan Luka, Duhovnik Maks, Grčar Axel Kristjan, Repanšek Jakob, Benko Svit, Hočevar Matija, Kafol 
Matej. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 5. mesto / od 39 ekip 
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KOŠARKA - FANTJE OŠ AŠ (mentor – Uroš Kermavt) 
 
 

KOŠARKA – starejši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
6. r: Selan Peter Jurij, Golob Jon; 
7. r: Selan Žan Luka, Grčar Axel Kristjan, Kregar Anže, Sedej Avguštin Pavel, Jeretina Tadej, Ulaga Andraž, Kafol 
Matej, 
        Jelenc Tadej, Fišer Simon; 
8. r: Kolar Miha, Sever Slavko, Parkelj Andraž, Dovžan Kukič Nejc; 
9. r: Anderluh Luka, Žabkar Anton, Selan Jaka, Kacjan Arne Natan. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 4. mesto v skupini C 

 
 

KOŠARKA – mlajši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
5. r: Sever Peter; 
6. r: Žabkar Martin, Golob Jon, Selan Peter Jurij, Demšar Peter, Dobršek Ian, Praček Filip, Štembal Kristjan 
Mihael,  
        Sever Andrej; 
7. r: Selan Žan Luka, Ulaga Andraž, Kregar Anže, Grčar Axel Kristjan, Zorko Andraž, Benko Svit, Jeretina Tadej, 
Jelenc Tadej,  
        Fišer Simon, Duhovnik Maks, Sedej Avguštin Pavel, Kafol Matej. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 4. mesto / od 23. ekip v Ljubljani 
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FLOORBALL - FANTJE OŠ AŠ (mentor – Uroš Kermavt) 
 
 

FLOORBALL – starejši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
6. r: Demšar Peter; 
7. r: Benko Svit, Duhovnik Maks, Grčar Axel; 
9. r: Sopotnik Just, Marinšek Filip, Selan Jaka, Miklič Benjamin, Žabkar Anton. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 3. mesto v skupini A 

 
 

FLOORBALL – mlajši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
6. razred: Selan Peter Jurij, Demšar Peter, Ramovž Vid; 
7. razred: Selan Žan Luka, Grčar Axel Kristjan, Benko Svit, Duhovnik Maks, Jelenc Tadej, Dolar Kunc Marcel. 
 
REZULTATI:  
SKUPNO 1. mesto / od 12 ekip v Ljubljani 
 



Letno poročilo 18/19  OŠ Alojzija Šuštarja 
 

48 
 

 

 

 
 

ROKOMET - FANTJE OŠ AŠ (mentor – Uroš Kermavt) 
 
 

ROKOMET – mlajši učenci - področno ligaško tekmovanje Ljubljanske regije 
 
UDELEŽENCI: 
6. r: Demšar Peter; 
7. r: Jeretina Tadej, Perovnik Sebastjan, Grčar Axel Kristjan, Duhovnik Maks, Benko Svit, Kafol Matej, Selan Žan 
Luka, Ulaga  
        Andraž. 
 
REZULTATI: 
SKUPNO 2. mesto / od 4 ekip v Ljubljani 
 

 


