………………………………………..
ime in priimek
………………………………………..
razred
………………………………………..
razrednik
………………………………………..
naslov
………………………………………..
domači telefon
………………………………………..
telefon oče
………………………………………..
telefon mama

Drage učenke in učenci, spoštovani starši
Dobrodošli v novem šolskem letu!
Letošnje šolsko leto začenjamo v šoli. Glede na to, kar smo se v zadnjih
letih naučili, srčno upam in sem prepričana, da bomo večino časa v šoli
tudi ostali. Zato spoštujmo preventivne ukrepe in dogovore, saj so to, da
smo lahko na šolskem prostoru skupaj, da se skupaj učimo, sprašujemo o
stvareh, raziskujemo, ustvarjamo ter igramo, neprecenljive vrednote, nujno
potrebne za sobivanje in življenje v sodobnem svetu.
Letos izvajamo poskus Rap (Razširjen program) v celoti. Že v začetku
smo naleteli na številne izzive, ki smo jih skušali kar najbolje rešiti in
dogovoriti. Vse zato, ker verjamemo, da izvajanje poskusa pomeni, da je
šola odprta za interese in želje učencev, za potrebe staršev, in ker menimo,
da je fleksibilnost in izbirnost potreba sodobnega človeka. Hkrati se bomo
tudi letos posvečali spodbujanju naravoslovnega in matematičnega znanja,
bralne pismenosti, bralnega razumevanja, kritičnega mišljenja, strpnosti in
sodelovalnih odnosov … Mnogo je vsega, kar nam vsako leto prinese
šolski vsakdan. Seveda smo pripravljeni tudi na to, da bomo morda kdaj za
kratek čas kakšni oddelki tudi ostali doma in se učili na daljavo. Upam, da
bo takšnih primerov čim manj.
Pomembno je, da v šolo prihajamo zdravi. Pomembno je tudi, da skrbimo
za svoje zdravje in dobro počutje, da smo prijazni, se poslušamo in
pogovarjamo ter da se z optimističnim pogledom oziramo v svet.
Vsem želim zdravo in uspešno šolsko leto in čim več skupnih šolskih dni.

Vaša ravnateljica
Marija Osvald Novak, prof.
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OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju

Ravnateljica:
Pomočnica ravnateljice:
Poslovna sekretarka:
Računovodkinja:

 Telefon:

Marija Osvald Novak, prof.
Nataša Strmšnik, univ. dipl. soc. ped.
Eva Pušnik
Jolanda Gričnik

tajništvo
ravnateljica
računovodkinja
svetovalna delavka
računalnikar
kuhinja
vrtec
knjižničarka

02 630 00 20
02 630 00 21
02 630 00 22
02 630 00 23
02 630 00 24
02 630 00 25
02 630 00 26
02 630 00 28

fax:

02 630 00 27

 Elektronski naslov:

za.nas@oslovrenc.si

 Spletna stran:

http://www.oslovrenc.si/



Identifikacijska številka:

SI 89983882

Poslovni račun:

01367-6030666682

V sklopu šole deluje tudi VRTEC s sedmimi oddelki.
USTANOVITELJICA šole je občina Lovrenc na Pohorju.
ŠOLSKI OKOLIŠ zajema področje občine Lovrenc na Pohorju, kamor
spadajo naselje Lovrenc na Pohorju in bližnji zaselki, ki so na Rdečem
Bregu, Recenjaku, Kumnu, Ruti, Činžatu in v Puščavi.
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UPRAVLJANJE ZAVODA

SVET ŠOLE (11 članski):
RAVNATELJICA

RAČUNALNIKAR

trije predstavniki staršev
trije predstavniki občine
pet predstavnikov zaposlenih

SVET STARŠEV
7 članov iz vrtca, 14 članov iz šole;
iz vsakega oddelka en starš

KNJIŽNIČARKA

AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE

UČITELJSKI ZBOR

AKTIV UČITELJEV
RAZREDNEGA POUKA

VZGOJITELJSKI
ZBOR

AKTIV VZGOJITELJIC IN
POMOČNIC VZGOJITELJIC

TAJNICA

RAČUNOVODKINJA

PREDMETNI AKTIVI
HIŠNIK

AKTIV RAZREDNIKOV

KUHAR
KUHINJSKI POMOČNIKI
AKTIV AKTIVNEGA
POPO0LDNEVA

ČISTILKE
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Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni
mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev zavoda in trije predstavniki sveta staršev, ki imajo mandat v
skladu z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
OŠ Lovrenc na Pohorju.
Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbori, strokovni aktivi, razredniki in ravnateljica.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE je organizirana v oddelčnih skupnostih,
ki jih predstavlja parlament učencev. Mentorica je Helena Lorbek.

ŠOLSKI ZVONEC

1. do 4. razred
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
malica
9.05–9.35
2. ura
9.35–10.20

5. do 9. razred
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
2. ura
9.10–9.55
malica
9.55–10.25

3. ura
4. ura
5. ura
odmor za kosilo
6. ura
7. ura

10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.50–13.10
13.10–13.55
14.00–14.45

Pouk je eno izmenski, poteka samo dopoldan.
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MODELI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

ORODJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO
Orodja za izobraževanje na daljavo
Na šoli za delo na daljavo uporabljamo orodja iz zbirke Office 365.
Uradni komunikacijski kanal je elektronska pošta.
Pedagoška komunikacija poteka preko elektronske pošte ali v Teamsu.
Uporaba ostalih kanalov komunikacije mora biti dogovorjena z učenci
oziroma starši.
Video vsebine nalagamo na portal Arnes Video.
Rezervna IKT orodja za izobraževanje na daljavo
V primeru izpada Office 365 preidemo na komunikacijo preko sporočil v
Lopolisu.
Za videokonferenčni sistem uporabljamo program Zoom, ki je sedaj
licenciran za izobraževalni sistem v Sloveniji.
Video vsebine nalagamo na portal YouTube.
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Elektronska komunikacija na šoli
 prva triada: elektronska pošta in uvajanje Teamsa.
 4. in 5. razred: elektronska pošta in Teams.
 6. razred in tretja triada: Teams in elektronska pošta.
Pravila in kultura komunikacije
Za vse udeležence v pedagoškem procesu velja splošno pravilo, da
izvajamo pouk na daljavo, ko bo to potrebno, praviloma po urniku.
Komunikacija med udeleženci izven časovnega okvira naj bo samo tista,
ki je res nujna.
Za učence: vsak učenec dnevno vsaj enkrat pregleda svojo šolsko
elektronsko pošto in Teams.
Za starše: s starši komuniciramo po njihovem elektronskem naslovu.

E-BONTON

Kadar komuniciramo v središču za sodelovanje Teams ali preko e-pošte,
smo v šolskem okolju in se obnašamo, kot se moramo obnašati v šoli, torej
smo vljudni, počakamo na odgovor, se držim dogovorjenih ur, smo
spoštljivi, pozdravljamo, učitelje vikamo… ...
E-pošto in zadolžitve v Teamsu redno pregledujemo in se na sporočila
odzivamo. Naloge oddajamo redno in v roku ter na dogovorjeno mesto.
Šolskih komunikacijskih kanalov ne uporabljam za prepire, sovražna in
nestrpna sporočila so nedopustna. #Bodidoberbodikul!
E-pošto vedno opremimo z vljudnim dopisom, v katerem se podpišemo,
nikoli ne pošiljam le priponk. Vsako e-sporočilo ima zadevo, kjer na
kratko zapišemo bistvo.
Pri elektronskem komuniciranju pazimo na jezik; narečnih izrazov, slenga
in internetnega slenga (kratice, okrnjene besede …) ne uporabljamo.
Emoje uporabljamo premišljeno. 😉
Pri pisanju upoštevamo slovnične in pravopisne zakonitosti; pravilno
uporabljam vejice in druga ločila, veliko začetnico, zapisujemo šumnike.
Zavedamo se, da velike tiskane črke v elektronski komunikaciji pomenijo
kričanje.
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MANJŠE UČNE SKUPINE

V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo. Pouk v manjših učnih
skupinah bomo izvajali pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku v
5., 6. in 7. razredu v obsegu do 25 % ur, v 8. razredu pri angleškem jeziku
vse ure.
Učence lahko v manjše učne skupine razporedi šola s svojo strokovno
avtonomijo.

PREDMETNIK

PREDMET
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje okolja
Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Šport
Neobvezni izbirni predmet
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi

1.
6
4
2
2
2
3

3
4 dni
3 dni
5 dni
3 dni

RAZRED
TEDENSKO ŠTEVILO UR
2.
3.
4.
5.
7
7
5
5
4
5
5
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
4 dni
4 dni 3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
5 dni
5 dni
5 dni
5 dni
3 dni
3 dni 4 dni
4 dni
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RAZRED
TEDENSKO ŠTEVILO UR
7.
8.
9.
4
3,5
4,5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1,5
2
2
2
2
1
1

PREDMET
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Neobvezni izbirni predmet
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi

6.
5
4
4
1
1
1
1

2
2
1,5
2
2
1,5
3

1
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
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3
1

1

2
2/1
1
1
2
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni

2
2/1
1
1
2
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni

2
2
2

2
2/1
1
1
2
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE
Občina Lovrenc na Pohorju bo kot nadstandardni program financirala
športni nadstandard v 1., 2. in 3. razredu ter računalništvo in
nemščino od 3. do 6. razreda. V vsakem oddelku bomo izvajali eno uro
tedensko.
Kot nadstandardni program bomo izvajali tudi gledališki krožek, eno uro
tedensko in robotiko, dve uri tedensko.

FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Pri nekaterih predmetih bomo izvajali fleksibilni predmetnik. Predmet se
bo izvajal v enem ocenjevalnem obdobju ali pa strnjeno v nekem
časovnem obdobju. Prednost takšnega izvajanja je, da učiteljem in
učencem drugačna časovna razporeditev omogoča izvajanje sodobnih
oblik poučevanja in učenja, kot so projektno delo, raziskovalno delo,
problemski pouk itd.
Odločili smo se za sledeče predmete: 4. in 5. razred – glasbena vzgoja; 6.
razred – zgodovina, geografija, gospodinjstvo, likovna umetnost; 7. razred
– domovinska in državljanska vzgoja ter etika, tehnika in tehnologija,
likovna umetnost; 8. razred – slovenščina (1 ura), domovinska in
državljanska vzgoja ter etika, tehnika in tehnologija, likovna umetnost,
geografija, biologija; 9. razred – slovenščina (1 ura), likovna umetnost.
Fleksibilno se bodo izvajali tudi nekateri izbirni predmeti: šport za
sprostitev, likovno snovanje, zvezde in vesolje urejanje besedil, poskusi v
kemiji, obdelava gradiv – umetne snovi, turistična vzgoja.
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DNEVI DEJAVNOSTI

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan
Športni dan
Kulturni dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan
Kulturni dan
Športni dan

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan
Športni dan
Kulturni dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Športni dan
Tehniški dan
Športni dan

1., 2., 3. RAZRED
KAJ – KAM
Pohod
Kulturna dediščina- Maribor
Voda
SNG Maribor – Nanine pesmi
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
Ples
Sankanje
Otroci in kultura
Izdelaj sam (merjenje)
Eko dan
Promet in gibanje
Iskanje skritega zaklada
Ko pravljice oživijo
Športna zabava
4. RAZRED
KAJ – KAM
Pohod
Kulturna dediščina – obisk muzeja
Gozd
SNG Maribor – Nanine pesmi
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
Ples
Smučanje, sankanje
Prešerno v Prešernov dan
Elektrika in magnetizem
Obdelava gradiv (merjenje)
Eko dan
Atletski mnogoboj
Varnostna olimpijada
Športna zabava
11

MESEC
september
september
oktober
18. november
19. november
november
24. december
januar/februar
7. februar
marec
26. april
april
maj
maj
junij

MESEC
september
september
oktober
18. november
19. november
november
24. december
januar/februar
7. februar
februar
marec
26. april
maj
maj
junij

5. RAZRED
KAJ – KAM

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan
Športni dan
Kulturni dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Športni dan
Tehniški dan
Športni dan

Pohod
Kulturna dediščina – obisk muzeja
Gozd
SNG Maribor – Nanine pesmi
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
Ples
Smučanje, sankanje
Prešerno v Prešernov dan
Šivanje
Obdelava gradiv (merjenje)
Eko dan
Atletski mnogoboj
Kolesarski izpit
Športna zabava

MESEC
september
september
oktober
18. november
19. november
november
24. december
januar/februar
7. februar
februar
marec
26. april
maj
maj
junij

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Kulturni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan
Športni dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Športni dan
Naravoslovni dan
Naravoslovni dan
Športni dan

6. RAZRED
KAM-KAM
Pohod
Koroška kul tura
Igriva arhitektura
SNG Maribor - Nanine pesmi
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
Ples
Sankanje, smučanje
Lesna gradiva
Merjenje/robotika
Eko dan
Atletski mnogoboj
Regratova lučka – določevanje rastlin
Mozirje, slap Rinka
Športna zabava

MESEC
september
september
21. oktober
18. november
19. november
november
24. december
januar/februar
marec
marec
26. april
maj
maj
maj/junij
junij
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DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Kulturni dan
Športni dan
Športni dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Športni dan
Naravoslovni dan
Športni dan

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Kulturni dan
Športni dan
Športni dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Naravoslovni dan
Športni dan
Tehniški dan
Športni dan

7. RAZRED
KAJ – KAM
Pohod
Koroška kul tura
Igriva arhitektura
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
SNG Maribor- Netopir
Ples
Sankanje, smučanje
Merjenje/robotika
Umetne mase
Eko dan
Žabe – določevanje živali
Atletski mnogoboj
Mozirje, slap Rinka
Športna zabava

8. RAZRED
KAJ – KAM
Pohod
Gorenjska kul tura
Igriva arhitektura
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
SNG Maribor - Netopir
Ples
Sankanje, smučanje
Merjenje/robotika
Osebnostna rast
Eko dan
Jamski ekosistemi
Atletski mnogoboj
Kovine
Športna zabava
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MESEC
september
september
21. oktober
19. november
november
14. december
24. december
januar/februar
marec
marec/april
26. april
maj
maj
maj/junij
junij

MESEC
september
september
21. oktober
19. november
november
14. december
24. december
januar/februar
marec
marec
26. april
maj/junij
maj
maj
junij

DEJAVNOST
Športni dan
Kulturni dan
Kulturni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Kulturni dan
Športni dan
Športni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Tehniški dan
Športni dan
Naravoslovni dan
Tehniški dan
Športni dan

9. RAZRED
KAJ – KAM

MESEC
september
september
21. oktober
19. november
november
27. 1. 2021
24. december
januar/februar
marec
marec
26. april
maj
maj/junij
13. junij
14. junij

Pohod
Gorenjska kul tura
Igriva arhitektura
Zdrav dan
Novoletna dekoracija
SNG Maribor - Netopir
Ples
Sankanje, smučanje
Osebnostna rast
Merjenje/robotika
Eko dan
Atletski mnogoboj
Jamski ekosistemi
Scena za valeto
Valeta

ŠOLA V NARAVI, TABOR ZA NADARJENE,
PLAVALNI TEČAJ

Šola v naravi je stalna oblika vzgojno – izobraževalnega dela. V šolskem
letu 2021/2022 bomo izvedli naslednje:
Razred
2. razred
3. razred
4. razred

Kraj
CŠOD Škorpijon
CŠOD Čebelica
Mladinsko zdravilišče in letovišče
Debeli Rtič

Čas
2. 11.–4. 11. 2021
9. 2.–11. 2. 2022
9. 5.–13. 5. 2022

5. razred
6. razred

Kope, Lukov dom
Mladinsko zdravilišče in letovišče
Debeli Rtič
CŠOD Fara
CŠOD Rak

7. 3.–11. 3. 2022
9. 5.–13. 5. 2022

7. razred
8. razred
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11. 4.–15. 4. 2022
17. 1.–21. 1. 2022

Starši, ki imajo težave pri plačilu šole v naravi, lahko vložijo prošnjo za
subvencioniranje. Plavalni tečaj za učence 3. razreda bomo izvedli od 14.
do 25. 3. 2022 v Športnem parku Ruše. Tabor za nadarjene bo izveden
predvidoma v jeseni 2021, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

RAZŠIRJEN PROGRAM - Rap

Namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam
omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj, ki sledi njihovim
individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob
smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj.
Z letošnjim šolskim letom smo se pridružili 20 šolam, ki izvajajo poskus v
celoti (prejšnja tri šolska leta smo izvajali le del, ki se nanaša na gibanje in
zdravje). Cilj poskusa je uvajanje tujega jezika v obveznem programu in
preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli v vseh treh
vzgojno-izobraževalnih obdobjih.
Razširjen program bomo izvajali na treh področjih:
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Učencem bomo v letošnjem letu ponudili naslednje dejavnosti:
Pravljično v nov dan (1. razred) - Prebujanje ob pravljicah.
Skupaj nam je lepše (1.–5. razred) - Igranje družabnih iger, risanje in
barvanje.
Lonček kuhaj (1.–9. razred) - Priprava različnih jedi po izboru učitelja in
učencev.
Plesne urice (1. VIO) - Spoznavanje in ustvarjanje plesnih gibov.
Glasbena igralnica (1. VIO) - Igranje na glasbila in spoznavanje različnih
glasbil. Ustvarjanje glasbenih spremljav.
Med angleškimi pravljicami (1. VIO) - Poslušanje pravljic v angleščini
ob slikah in konkretnih materialih; po poslušanju uprizarjanje in
sodelovanje v igrah, vezanih na besedišče zgodbe.
Reading & lesen (2. VIO, 3. VIO) - Branje in pogovor o knjigah v
angleškem in nemškem jeziku.
Igre v telovadnici (1.–2 . razred) - Elementarne športne igre in družabne
igre ter spoznavanje športa na igriv način.
Gimnastika (3.–4. razred) - Osnove gimnastike in skokov na mali prožni
ponjavi »trampolinu«.
Likovna ustvarjalnica (1.–5. razred) - Izdelovanje izdelkov iz papirja,
odpadne embalaže, in drugih materialov.
Radi pojemo (1., 2. razred in 3., 4. razred) - Prepevanje otroških pesmi in
sodelovanje na prireditvah.
Mladi pevci (5.–9. razred) - Peti sam ni nikoli tako zabavno, kot če poješ
v skupini, s prijatelji. Prepevanje otroških in mladinskih pesmi ter
sodelovanje na prireditvah.
Plezalni vrtec (1.–6. razred) - Osnove športnega plezanja.
Spretni prstki (1. VIO) - Pletemo, šivamo in ustvarjamo iz različnih
materialov.
Spretni prstki (2. VIO) - Spoznavanje šivanja, kvačkanja, pletenja in
tkanja. Izdelava izdelkov iz tekstila.
Mladi lutkarji (1. VIO) - Spoznavanje osnov lutkovne umetnosti,
priprava lutkovne predstave, izdelava lutk in ogled lutkovne predstave.
Lutkalnica (2. VIO) - oblikovanje in izdelovanje preprostih lutk,
spoznavanje značilnosti lutkovne tehnike in animacije, razvijanje ročnih
spretnosti ter preko improviziranega dialoga z lutkami spoznavati osnovne
zakonitosti nastopanja.
Ustvarjanje z gibanjem (1. VIO) - Gibanje ob glasbi, razvijanje metruma
in prosto izražanje ob različnih glasbenih zvrsteh.
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Sproščanje ob glasbi (2. VIO, 3. VIO) - Te šolsko delo utrudi, potrebuješ
sprostitev? Glasba je pravi način, da se preseliš v drugi svet, pozabiš na
vse, se prepustiš, zadihaš in prisluhneš svoji notranjosti.
ŠahMat (2.–9. razred) - Spoznavanje šahovskih osnov in igranje šaha.
Ringaraja (2.–9. razred) - Učenci bodo spoznali ljudske plese in igre iz
domačega okolja, spoznali bodo stare običaje. Pri folklori se bodo naučili
veliko novih zbadljivk, šaljivk in izštevank.
Vesela šola (2.–9. razred) - Na zabaven način pridobiti novo znanje in se
pripraviti na tekmovanje.
Med dvema ognjema (4.–8. razred) - Igranje igre med dvema ognjema
oz. med štirimi ognji.
Izdelki iz papirja (2. VIO, 3. VIO) - Izdelovali bomo različne izdelke iz
papirja, največji poudarek bo na tehniki origami.
Športi z žogo (5.–9. razred) - Igrarije z žogo na 101 način.
Košarka deklice (5.–8. razred) - Nadgrajevali bomo znanje košarke.
Odbojka za deklice (6.–9. razred) - Nadgrajevali bomo znanje odbojke.
Gledališče (6., 7. razred) - Skozi igro stopim v čarobni svet gledališča,
postanem igralec/igralka v šolski gledališki skupini Smrk-av-ci in se
predstavim na pravih odrskih deskah.
Tur de Lovrenc (6.–9. razred) - Kolesarjenje po kraju, kolesarki poligon,
poznavanje prometnih pravil, sodelovanje na tekmovanju Kaj veš o
prometu.
Umetnost v naravi (6.–9. razred) - Spoznavali bomo Land Art,
ustvarjanje po opazovanju - krajino. Ustvarjali bomo z naravnimi
materiali, ki jih bomo našli v naravi, stvaritve fotografirali in jih prepustili
zakonom narave.
Sejem, žanjem (6.–9. razred) - Urejanje šolskega vrta in skrb za šolski
sadovnjak.
Prva pomoč (3. VIO) - Poznavanje osnov prve pomoči in kako ukrepati,
če sem prvi na kraju nesreče.
Fotokrožek (3. VIO) - Postavitev modela, scene, osvetlitev...., izvirne
fotografije, fotografski natečaji.
Raketarski krožek (3. VIO) - Izdelava in preizkušanje preprostih
modelov raket in jadralnih letal.
Naše živalce (3. VIO) - Hranjenje in skrb za šolske ljubljenčke.
Radio Bla bla (3. VIO) - Sestavljanje, zbiranje informacij in priprava
radijskih prispevkov o aktualnih dogodkih na šoli, v kraju in po svetu.
Preživetje v naravi (8. razred) - Aktivnosti v naravi, preživljanje prostega
časa v naravnem okolju in drugo.
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Šolske igrarije (1.–9. razred) - Urjenje pozornosti, koncentracije, slušnega
in vidnega spomina, priprava na preizkuse ocenjevanj znanj,
avtomatizacija osnovnih šolskih znanj preko zabavnih dejavnosti.
Lahko pomagam? (1.–9. razred) - Vse leto medgeneracijsko sodelovanje,
humanitarne akcije, ozaveščanje o predsodkih in stereotipih ter krepitev
vrednot.
RAP Erasmus (1.–9. razred) - Mednarodno sodelovanje - spoznajmo
prijatelje iz tujine, njihove konjičke, igre, ... kje živijo in kaj ter kako
delajo v šoli.
Gremo mi po svoje (1.–9. razred) - Poznavanje planinske tematike,
planinski izleti in druženje.
Recikliram - profitiram (1.–9. razred) - Učenje odgovornega ravnanja z
rabljenimi in odsluženimi oblačili, ostanki hrane, odpadnega materiala po
načelu– ponovno uporabi – recikliraj. Postali bodo EKO detektivi in
preverjali pravilno ločevanje odpadkov v šolskem okolju.

PROJEKTI

Naziv
Ekošola kot način življenja
Arnes – opremljanje React EU
Dvig digitalne kompetentnosti
Erasmus+ KA101"W+W: New windows for
a united World"
Erasmus+KA101"ESTARTLES +"
Erasmus+ KA202 "REDERA+"
NA-MA POTI
Prva zaposlitev
Rastem s knjigo
Sadeži družbe
Simbioz@ šola:
 Simbioza giba
 Računalniške delavnice za starejše
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Nosilec
Monika Novak, prof.
Andrej Čokl, univ. dipl. kem.,
Marija Osvald Novak, prof.
Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
Irena Črešnar, prof.
Irena Črešnar, prof.
Marija Osvald Novak, prof.
Mateja Žerjav, prof.
Marija Osvald Novak, prof.
Barbara Rocek Bregar, prof.
Nana Ladinek, dipl. vzg.
Nana Ladinek, dipl. vzg.

Šolska shema
Teden vseživljenjskega učenja
Društvo Sobivanje – Spodbujamo
prijateljstvo, Varno v vrtec in šolo,
Slovenija kot jo vidimo otroci
Uvajanje razširjenega programa v celoti
Varno na kolesu
Zaščitništvo
Zdrava šola
Naša mala knjižnica

Boris Kojc, mag. prof.
Katja Herič, prof.,
Primož Vračko, prof.
mag. Metka Hrastnik, prof.,
Aljoša Štraus, prof.,
Natalija Kraner, prof.,
Katja Herič, prof.
Marija Osvald Novak, prof.
Maja Arl, prof.
Učitelji 1. razredov
Venčeslava Rakovnik, prof.
Natalija Kraner, prof.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti bomo izvajali glede na epidemiološke razmere.
Izvajali bomo Prežihovo bralno značko, bralno značko iz nemškega jezika,
bralno značko iz angleškega jezika (EPI Reading badge), Eko bralno
značko ter pripravili zaključek bralnih značk.
Učenci bodo lahko prepevali v otroškem in mladinskem pevskem zboru in
sodelovali na reviji pevskih zborov. Plesalci se bodo udeležili revije
otroških folklornih skupin, gledališčniki pa revije otroških gledaliških
skupin.
Sodelovali bomo v projektnih dnevih Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, pridružili se bomo akciji Ministrstva za šolstvo in šport Šolska
shema ter projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.
Izvedli bomo humanitarno akcijo Drobtinica, medse povabili upokojene
delavce naše šole, prostovoljci pa se bodo srečali z županom.
V oktobru bomo organizirali kostanjev piknik za učence v aktivnem
popoldnevu. Izdelali bomo novoletne voščilnice in pripravili prireditev ter
darilni bazar. Medse bomo povabili tudi bodoče prvošolce.
Učenci se bodo v okviru izbirnih predmetov lahko udeležili ekskurzij v
tujino, devetošolci kariernega sejma, za nadarjene učence pa bomo poleg
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ostalih aktivnosti izvedli tudi tabor ter z njimi raziskovali.
Izvedli bomo proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Prešernovem
dnevu – slovenskem kulturnem prazniku ter dnevu državnosti. Razne
prireditve bodo potekale ob Evropskem tednu mobilnosti, tednu otroka,
tednu požarne varnosti, pustu, materinskem dnevu, dnevu Zemlje,
udeležili se bomo čistilne akcije kraja. Obeležili bomo Evropski dan
jezikov, svetovni dan turizma, dan boja proti aidsu, 1. maj – praznik dela.
Če bodo razmere dopuščale, bomo organizirali aktivne zimske počitnice,
dan odprtih vrat v 1. razredu ter županov nagradni izlet ob koncu šolskega
leta.
Spomnili se bomo dneva spomina na mrtve, dneva reformacije in dneva
boja proti okupatorju.
Pripravili bomo šolski časopis in šolski letopis ter se predstavili ob
zaključku šolskega leta.

IZBIRNI PREDMETI
V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete:
Predmet
Izbrani šport nogomet
Likovno snovanje II
Nemščina I
Nemščina II
Obdelava gradiv – umetne snovi
Poskusi v kemiji
Retorika
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Turistična vzgoja
Urejanje besedil
Verstva in etika
Vzgoja za medije – tisk
Zvezde in vesolje
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Učitelj
Aljoša Štraus, prof.
Irena Kosanič, prof.
Nataša Kušar, prof.
Monika Novak, prof.
Boris Kojc, mag. prof.
Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
Mateja Žerjav, prof.
Primož Vračko, prof.
Primož Vračko, prof.
Katja Herič, prof.
Petra Krivc, prof.
Mateja Žerjav, prof.
Mateja Žerjav, prof.
Petra Krivc, prof.

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJ

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu
drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja za učence obvezno.
V 6. razredu znanje učencev preverjamo iz slovenščine, matematike in
angleškega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter tretjega
predmeta, ki ga določi minister in v tem šolskem letu je to kemija.
Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek pri NPZ
v 9. razredu ne vpliva na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na
zaključevanje osnovne šole. NPZ izvedemo v mesecu maju.

STATUS ŠPORTNIKA/UČENCA, KI
SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE

Pravilnik o pridobitvi statusa športnika oz. učenca, ki se vzporedno
izobražuje, nudi učencem nekatere ugodnosti. Poleg teh so opredeljene
tudi obveznosti, ki jih mora učenec izpolnjevati, da lahko pridobi in tudi
zadrži status.
Za status lahko zaprosi vsak učenec Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, ki
izpolnjuje pogoje. Postopek za uveljavljanje statusa začnejo starši učenca.
Pobudo za začetek postopka lahko poda tudi učenčev razrednik. Učenec
naslovi na ravnateljico vlogo za dodelitev statusa in priloži potrebne
priloge. Obrazec vloge je objavljen na spletni strani šole.
Rok za oddajo vlog za pridobitev statusa je 30. september.
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POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno
delo pri učenju, interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti.
Ravnateljica na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta podeljuje
pohvale, priznanja, pokale …
Slavnostne podelitve bodo potekale v prisotnosti vseh učencev, praviloma
ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja.

ŠOLSKI KOLEDAR

Ocenjevalna obdobja
I. ocenjevalno obdobje
II. ocenjevalno obdobje (9. r.)
II. ocenjevalno obdobje (1. - 8. r.)

1. 9. 2021–31. 1. 2022
1. 2. 2022–15. 6. 2022
1. 2. 2022–24. 6. 2022

Počitnice
jesenske počitnice
novoletne počitnice
zimske počitnice
prvomajske počitnice
poletne počitnice

25. 10. 2021–1. 11. 2021
25. 12. 2021–2. 1. 2022
28. 2. 2022–4. 3. 2022
27. 4. 2022–2. 5. 2022
25. 6. 2022–31. 8. 2022

Informativna dneva za vpis v srednje šole
Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana
11. in 12. februarja 2022.
Predmetni, razredni in popravni izpiti
Predmetne, razredne in popravne izpite bomo izvajali v prvem roku med
16. 6. in 29. 6. 2022 za učence 9. razreda ter med 27. 6. in 8. 7. 2022 za
učence ostalih razredov; v drugem roku med 18. 8. in 31. 8. 2022 za
učence vseh razredov.
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UČITELJICE IN UČITELJI
Razred
Razredniki
1. a
Sonja Wolfgruber, prof.
sonja.wolfgruber@oslovrenc.si
Irena Črešnar, prof.
2. a
irena.cresnar@oslovrenc.si
Polona Bedenik, prof.
2. b
polona.bedenik@oslovrenc.si
Magda Osvald, prof.
3. a
magda.osvald@oslovrenc.si
Goran Poglajen, prof.
3. b
goran.poglajen@oslovrenc.si
mag. Metka Hrastnik, prof.
4. a
metka.hrastnik@oslovrenc.si
Maja Arl, prof.
5. a
maja.arl@oslovrenc.si
Boris Kojc, mag. prof.
6. a
boris.kojc@oslovrenc.si
Barbara Rocek Bregar, prof.
6. b
barbara.rocek-bregar@oslovrenc.si
Sara Toure, prof.
7. a
sara.toure@oslovrenc.si
Primož Vračko, prof.
7. b
primoz.vracko@oslovrenc.si
Petra Krivc, prof.
8. a
petra.krivc@oslovrenc.si
8. b

Aljoša Štraus, prof.
aljosa.straus@oslovrenc.si

9. a

Katja Herič, prof.
katja.heric@oslovrenc.si
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Namestniki razrednika
Natalija Kraner, prof.
natalija.kraner@oslovrenc.si
Tanja Frank Paulič, prof.
tanja.frank-paulic@oslovrenc.si
Estera Paradiž, mag. prof.
estera.paradiz@oslovrenc.si
Marinka Paulič, mag. prof.
marinka.paulic@oslovrenc.si
Venčeslava Rakovnik, prof.
venceslava.rakovnik@oslovrenc.si
Nataša Kušar, prof.
natasa.kusar@oslovrenc.si
Monika Novak, prof.
monika.novak@oslovrenc.si
Jerneja Kvasnik, mag. prof.
jerneja.kvasnik@oslovrenc.si
Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
andrej.cokl@oslovrenc.si
Helena Lorbek, prof.
helena.lorbek@oslovrenc.si
Darja Miglič
darja.miglic@oslovrenc.si
Irena Kosanič, prof.
irena.kosanic@oslovrenc.si
Jasmina Petek, prof.
jasmina.petek@oslovrenc.si
Barbara Čučko, mag. prof.
barbara.cucko@oslovrenc.si
Mateja Žerjav, prof.
mateja.zerjav@oslovrenc.si

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar učenci in njihovi starši sami niso kos šolskemu delu, imajo težave z
odraščanjem, so v sporu s sošolci ali z učitelji, se lahko obrnejo na šolsko
svetovalno službo.
Dodatno strokovno pomoč izvaja pedagoginja Venčeslava Rakovnik,
specialna pedagoginja Helena Lorbek, inkluzivna pedagoginja Jerneja
Kvasnik, logopedinja Sergeja Grögl ter socialna pedagoginja Nataša
Strmšnik.
S svetovalnima delavkama Venčeslavo Rakovnik in Natašo Strmšnik se
učenci in njihovi starši prvič srečajo že pri vpisu v šolo. Kasneje
spremljata delo učencev skozi vse šolanje. Vključujeta se v delo oddelčnih
skupnosti, sodelujeta na razrednih urah in roditeljskih sestankih. Delo
svetovalne službe obsega tudi karierno orientacijo, urejanje regresirane
prehrane za učence, koordinacijo letovanj za otroke v času počitnic,
koordinacijo dela z nadarjenimi učenci in sodelovanje v strokovnih timih
za otroke s posebnimi potrebami.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Barbara Rocek Bregar.
Imamo okoli 7000 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na številne
revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici.
Knjige si lahko izposojajo vsak dan po urniku, ki je objavljen na oglasni
deski in na vratih knjižnice. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri
knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni.
V šolski knjižnici izvajamo bibliopedagoške ure, sodelujemo z Mariborsko
knjižnico, Enoto Lovrenc na Pohorju, učenci od 6. do 9. razreda
pripovedujejo za Prežihovo bralno značko.
Knjižničarka vodi učbeniški sklad, iz katerega si učenci izposojajo
učbenike.
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Učenci se za izposojo učbenikov odločajo konec maja za prihodnje šolsko
leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Višina odškodnine za
poškodovani učbenik se določi na podlagi nabavne cene in starosti
učbenika, ki je bil izposojen.
Gradivo v knjižnici je vneseno v bibliografski sistem COBISS. Našo
nebesno knjižnico najdete tudi na spletni strani naše šole, kjer vas bomo
obveščali o vseh knjižnih izjemnostih!
SODELOVANJE S STARŠI

Popoldanske pogovorne ure bodo predvidoma vsak prvi torek v mesecu.
Spremembe bodo objavljene na spletni strani.
Na pogovorno uro se lahko prijavite preko spletne strani OŠ Lovrenc na
Pohorju.
Ravnateljica Marija Osvald Novak, prof. ima pogovorno uro za učence
vsak ponedeljek od 12. do 13. ure
Pogovorne ure
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

Roditeljski sestanki
13., 14. in 15. 9. 2021

4. 10. 2021
9. 11. 2021
7. 12. 2021
11. 1. 2022
1. 2. 2022
7. 3. 2022
5. 4. 2022
16., 17., 18. 5. 2022
7. 6. 2022

Prosimo, da redno vzdržujete stike s šolo, ker boste samo tako lahko
spremljali otrokov napredek. Uradne ure v tajništvu in računovodstvu za
starše so vsak dan od 8. do 13. ure ter enkrat mesečno popoldne v času
pogovornih ur ali roditeljskih sestankov od 16. do 18. ure.
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni
organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši vseh oddelkov
zavoda in so izvoljeni na roditeljskih sestankih.
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VARSTVO VOZAČEV
Varstvo vozačev je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda. Traja od 7.15
do 8.15 ter od 12.05 do odhoda avtobusa.
Večina otrok hodi v šolo peš ali jih pripeljejo starši. Učenci, ki imajo
možnost, uporabljajo avtobus primestnega prometa.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo.
Učenci od 1. do 4. razreda malicajo v prvem, učenci od 5. do 9. razreda pa
v drugem odmoru. Čas kosila je med 11.40 in 14.00 – glede na razpored
zaradi priporočil NIJZ.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.
Subvencija za malico se dodeli učencem družin v katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 563,60 evrov.
Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni
odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 evra.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za učence bomo organizirali sistematične in kontrolne preglede ter
cepljenja skupaj z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor, enota
Ruše. Šolska zdravnica za učence naše šole je Sabina Rozman Golčar, dr.
med. spec. pediater, telefon: 02 609 00 91.
Dežurna ambulanta za nujne primere je v Zdravstvenem domu dr. Adolfa
Drolca Maribor, Vošnjakova ulica 2, med tednom od 20. do 23. ure, v
soboto od 8. do 23. ure, v nedeljo od 8 do 23. ure.
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Prav tako bodo opravljeni sistematični pregledi zob in učenje pravilne
nege zob. Šolsko zobno ambulanto lahko učenci obiskujejo od ponedeljka
do petka po urniku, ki ga pošlje šolska zobozdravnica Andreja Kasjak
Vračko, dr. dent. med, telefon: 02 630 08 75.
Na šoli poteka preventivna akcija SKRBIMO ZA ZOBE pod okriljem
Zdravstvenega doma Maribor.

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN
PROMETNA VARNOST

TRAJNOSTNA MOBILNOST














Hodi po notranji strani pločnikov!
Kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste!
Vedno se ustavi korak od roba pločnika ali od roba ceste!
Nikoli ne steci naravnost na cesto!
Poslušaj in opazuj promet, ki prihaja z leve in z desne!
Čez cesto hodi pri semaforju ter po zebri!
Dvigni roko, kadar želiš prečkati cesto!
Cesto prečkaj z normalnim korakom!
Bodi pozoren, dokler nisi varno čez cesto!
Hočeš čez cesto med parkiranimi avtomobili? Raje ne!
Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – kresnička!
Učenci prvega in drugega razreda nosite rumene rutice!
Prvošolci lahko v šolo in domov hodite samo v spremstvu odrasle
osebe!
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Pravila šolskega reda obsegajo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine
zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, vzgojne ukrepe za
posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje
odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Oblikovali smo jih v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in
staršev. Objavljena so na spletni strani šole ter ob vhodu v šolo.
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HIŠNI RED TUDI V KORONA
ČASU
S hišnim redom šola določa vprašanja, pomembna za nemoteno življenje
in delo v šoli, in sicer območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora, organizacijo
nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti in način vzdrževanja reda in
čistoče.
Tudi hišni red je objavljen na spletni strani šole ter ob vhodu v šolo.

VZGOJNI NAČRT

Z vzgojnim načrtom smo določili načine, s katerimi se bomo trudili
razvijati varno in spodbudno okolje za doseganje in uresničevanje ciljev in
vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, ob upoštevanju potreb in
interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.
Sestavni deli vzgojnega načrta šole so temeljne vrednote, vzgojna načela,
vzajemno sodelovalni odnos s starši in vzgojne dejavnosti šole:
proaktivne, preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje učencev,
pohvale, priznanja, nagrade, vzgojni postopki, ukrepi, opomini.
Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani šole.
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SKUPAJ GRADIMO NAŠO ŠOLO…

Izdala: OŠ Lovrenc na Pohorju
Odgovorna: Marija Osvald Novak
Uredili: Maja Arl in Natalija Kraner
Naslovnica: Gabrijel Mislovič
Tisk: ARTPRO
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