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1. UVOD 
 
V šolskem letu 2018/2019 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo po predmetniku, učnem načrtu in letnih 
delovnih načrtih učiteljev. Zastavljeni cilji so bili realizirani, realizacija (število ur) je bila pri vseh predmetih 
vseh oddelkov več kot 95%, prav tako smo izvedli vse načrtovane dneve dejavnosti, razširjeni program in 
interesne dejavnosti.  
V realizacijo programov smo vključili vse deležnike v procesu vzgoje in izobraževanja. Prizadevali smo si za 
pridobivanje kakovostnega in predvsem funkcionalnega znanja, za večjo samostojnost učencev pri delu, za 
razvijanje delovnih navad, za sodelovalno učenje in medsebojno pomoč ter spodbujanje samoiniciativnosti 
pri delu.  
 
Dolgoročni cilji v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019  
 
Delovanje naše šole bo na področju izobraževanja sledilo opredeljenim nacionalnim in evropskim ciljem: 
*      povečati kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema; 
*      omogočiti vsem, da dosežejo čim več znanja, spretnosti in zmožnosti; 
*      odpirati sistem izobraževanja v širši prostor. 
 
V skladu s temi cilji je zavod usmeril svoje delo na vsa področja, ki prispevajo k razvoju ter pridobivanju 
znanj. 

2. OSNOVNI PODATKI 
 
V tem šolskem letu je šolo obiskovalo 81 učencev od 1. do 5. razreda. V dopoldanskem času je bilo 
organizirano jutranje varstvo, ki se je začelo ob 6.00 uri. Jutranje varstvo so obiskovali vsi učenci 1. razreda, 
ter nekaj učencev od 2. do 5. razreda, ki pa so jutranje varstvo plačali (8 oz. 4 EUR/mesec). V popoldanskem 
času so bili organizirani trije oddelki popoldanskega varstva. Popoldansko varstvo je obiskovalo 79 otrok.  
Zaradi projekta Razširjenega programa v OŠ (RAP) smo spremenili časovnico in dodali projektno uro, v 
kateri so se izvajale različne dejavnosti, ki so temeljile predvsem na raznolikih športnih aktivnostih. 
 
S poukom smo pričeli 3. 9. 2018 in končali 24. 6. 2019. 
V šolskem koledarju smo imeli kar 3 delovne sobote. Vsako od teh smo namenili dnevu dejavnosti. 
 

KADROVSKA ZASEDBA 
razred učiteljica predmet 

1. 
ALENKA ZADRAVEC - razredničarka 
SILVA VNUK – druga strokovna delavka 

MAT, SLO, SPO, GUM, LUM, ŠPO, DOD/DOP 

NADA LAMPRET Nip TJA 

2. 
POLONA HRASTNIK - razredničarka MAT, SLO, SPO, GUM, LUM, ŠPO, DOD/DOP 

NADA LAMPRET TJA 

3. 
SIMONA ŠMAJS - razredničarka MAT, SLO, SPO, GUM, LUM, ŠPO, DOD/DOP 

NADA LAMPRET TJA 

4. 

ERIKA PAHOR - razredničarka MAT, SLO, NIT, DRU, LUM, ŠPO, DOD/DOP 

NATAŠA PODGORŠEK TJA 

MILENA RATAJ GUM 

KARIN BLAS HAMERŠAK Nip TJN 

MATEJ BANIČ Nip ŠPO 

5. 

NADA LAMPRET - razredničarka MAT, SLO, NIT, LUM, DOD/DOP 

BARBARA P. OBERČKAL GOS, DRU, ŠPO 

NATAŠA PODGORŠEK TJA 

MILENA RATAJ GUM 

KARIN BLAS HAMERŠAK Nip TJN 

MATEJ BANIČ Nip ŠPO 



  

 
oddelek poučuje 

OPB 1 
Kombinacija: 1. in 2. r 

SILVA VNUK 
NATAŠA NOVAK MULEJ (2 URI) 

OPB 2 
Kombinacija: 2. in 3. r 

BARBARA PLEČKO OBERČKAL 
ANJA HORVAT (12 UR) 

OPB 3 
Kombinacija: 4. in 5. r 

NADA STROPNIK 

 
 

UČNI USPEH 
 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta je 100 %. V višji razred napreduje 81 učencev.  
 
 

AKTIVI 
 
V 64. členu ZOFVI je v prvem odstavku opredeljena sestava strokovnih aktivov. Te sestavljajo učitelji istega  
predmetnega področja oz. predmetnih področij. V zadnjem odstavku so podrobno zapisane naloge  
strokovnega aktiva šole. Učitelji naj bi na srečanjih aktiva obravnavali problematiko predmeta oz. 
predmetnega področja, usklajevali merila za ocenjevanje, predlagali različne izboljšave vzgojno–
izobraževalnega dela učiteljskemu zboru, obravnavali različne pripombe staršev in učencev ter opravljali  
različne strokovne naloge, ki so bile določene z Letnim delovnim načrtom (LDN). 
 
Učiteljice smo sodelovale v aktivih 1. triade, v aktivih 4. in 5. razreda ter v aktivih OPB. Vodja aktiva 1. 
triade, za to šolsko leto, je bila Mihaela Černko. Za sklice aktivov 4. in 5. r je skrbela Katarina Kralj, aktive 
oddelkov podaljšanega bivanja pa je sklicevala Anja Horvat. 
 

 
3. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

V OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA PROGRAMA 
 

 
 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 
Dopolnilni (in dodatni) pouk sta se izvajala redno, in sicer enkrat tedensko po eno uro v vsakem razredu. 
 
Učencem s posebnimi potrebami je bila nudena dodatna strokovna pomoč, ki so jo izvajale specialna 
pedagoginja iz OŠ Gustava Šiliha, ga. Maja Tašner in Katarina Šulek, ter šolska psihologinja, ga. Tanja 
Branisel. Z različnimi dejavnostmi pri urah individualne in skupinske pomoči sta se izvajalki trudili za 
vsestranski razvoj osebnosti učencev z učnimi težavami in si prizadevali za oblikovanje pozitivne osebnosti. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DNEVI DEJAVNOSTI 

 
Število dnevov dejavnosti po razredih: 

 

 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 

SKUPAJ: 15 15 15 15 15 
 
Načrtovani športni dnevi so bili realizirani. Športni dan (plavanje) se je za učence od 1. do 5. razreda izvedel 
v športnem centru v Rušah. V oktobru smo izvedli orientacijski pohod. Športni dan »Drsanje« smo izvedli v 
Ledni dvorani v Mariboru. V mesecu maju smo imeli atletsko tekmovanje, ki so ga organizirale sodelavke iz 
Svečine in je bilo izvedeno na športnem igrišču v Zgornji Kungoti. V Zgornji Kungoti smo izvedli udi meritve 
za Športno – vzgojni karton. 
 
Prvi kulturni dan je bil organiziran v mesecu septembru. Učenci prve triade so v Vačah preživeli Pastirski 
dan. Drugi kulturni je bil ogled animiranega filma v Cineplexu, Jamski človek. V marcu smo pustovali v 
zgornji Kungoti, v mesecu maju pa smo  pripravili veliko šolsko prireditev Potovanje okoli sveta, na kateri so 
sodelovali vsi učenci naše šole. 
 
Naravoslovni dnevi so se izvedli v organizaciji razrednikov ali zunanjih sodelavcev in so potekali v šolski 
zgradbi ali zunaj nje. Skupni naravoslovni dan smo izvedli v mesecu juniju, ko smo se odpravili na ekskurzijo 
v Rogatec. 
 
Tehniški dnevi so v večini potekali pod vodstvom razredničark, sodelovali so tudi zunanji sodelavci. Letošnje 
šolsko leto smo organizirali dva skupna tehniška dneva, in sicer: 
- v mesecu novembru, kjer smo izdelovali voščilnice, 
- v mesecu maju, ko smo ročno izdelovali papir po Valvazorjevi recepturi. 

 
 

RAZSTAVE IN NATEČAJI 
 
Tudi letos smo šolskim prostorom in okolici namenili veliko pozornosti. Ob stalni skrbi, da prostori ostanejo 
čisti in urejeni, smo veliko časa namenili urejanju prostora. Vseskozi smo jih opremljali z izdelki, ki so 
nastajali pri pouku (predvsem LUM). Učenci OPB-ja pa so poskrbeli, da so bili razstavni panoji urejeni in 
polni ustvarjalnih likovnih izdelkov.  
Petošolci so izdelali napise za vrata vseh učilnic, učiteljice pa smo izdelale napis za vrata zbornice. 
V veliki delovni akciji v tednu otroka smo očistili okolico šole, okopali gredice in obrezali grme. 
Petošolci so izdelali lesene tablice s prijaznimi opozorili in jih razobesili na šolskem dvorišču. 
 
Sodelovali smo tudi na razstavah. Učenci so pod vodstvom učiteljic izdelovali različne likovne izdelke ter 
tako v mesecu novembru "polepšali in popestrili" kungoško klet, v kateri je potekal krst novega vina. 
Sodelovali smo tudi na razstavah pirhov, v mesecu aprilu. Izdelki naših otrok so obogatili tudi tradicionalno 
razstavo pirhov, ki jo vsako leto organizira Turistično društvo Zgornja Kungota, prav tako smo sodelovali na 
razstavi v Sp. Kungoti.  
 



  

 
TEKMOVANJA 

 
Tudi v tem šolskem letu so učenci sodelovali na različnih tekmovanjih v šoli in izven nje. 

 v mesecu septembru je bilo šolsko tekmovanje iz logike. Dobitniki bronastih priznanj so: 
 

LARA VUICA 2. razred 

SEN MIRKOVIĆ   

ZALA KOLETNIK   

LUCIJA ZVER   

ROK HALIČ   

NIK BERLIČ 3. razred 

PINA MADŽARAC   

TARA KOLETNIK   

NIKO LUETIĆ   

TAJA KRUMPAK   

DANELI  S. HABJANIČ   

NAJ ŠEBREK   

TILEN KOROŠEC 4. razred 

ANA VRAČKO   

ŽIGA PESRL 5. razred 

EVA HOJNIK   

ZOJA VDOVIČ   

GALA KOLETNIK   

 
 

 v mesecu decembru je bilo organizirano šolsko Cankarjevo tekmovanje za učence 2. triade 
Najuspešnejši in s tem dobitniki bronastega priznanja so bili: 

 

4. razred 5. razred 

ZALA HRAST 
ANA VRAČKO 

GALA KOLETNIK 
ZOJA VDOVIČ 

 

 meseca februarja je potekal tudi šolski Prešernov natečaj. Učenci so si prislužili priznanja za literarna 
in likovna ustvarjanja. Dobitniki šolskih Prešernovih priznanj so: 

 
LITERARNA PRIZNANJA LIKOVNA PRIZNANJA 

ZALA KOLETNIK, 2. R, 

ANEJ STROHMAJER HLEB, 2. R, 

SEN MIRKOVIĆ, 2. R, 

ROK HALIČ, 2. R, 

NIK BERLIČ, 3. R, 

MAJA STEVANOVIĆ, 3. R, 

TAJA KRUMPAK, 3. R, 

NAJ ŠEBREK, 3. R, 

GALA KOLETNIK, 5. R, 

NELI PAPEC, 5. R. 

TINE GAŠPERIČ, 1. R, 
LARA ŽEL, 1. R, 
TEJA ŽELJ, 1. R, 
MATIC BRENCE, 1. R, 
LARA VUICA, 2. R, 
SEN MIRKOVIĆ, 2. R, 
MARTIN ŽUPANEC, 2. R, 
TAJA KRUMPAK, 3. R, 
NAJ ŠEBREK, 3. R, 
MAJA STEVANOVIĆ, 3. R, 
JAKOB KOKOT, 3. R, 
TIAN LANG, 4. R, 
MAJA BRENCE, 4. R, 
EVA HOJNIK, 5. R 



  

 
• meseca marca je bilo šolsko tekmovanje v znanju matematike za bronasto Vegovo priznanje, 
matematični Kenguru. Sodelovalo je 44 naših učenk in učencev. Dobitniki Vegovega priznanja so: 
 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

 
IZAK BLAKAJ 
LARA ŽEL 
TEJA ŽELJ 
MATIC BRENCE 
NEJC KOSIČ 
IAN ŠEBREK 

 
TAI KOREN 
LUCIJA ZVER 
ZALA KOLETNIK 
SEN MIRKOVIĆ 
TITA ŽILAVEC 

 
NIK BERLIČ 
NAJ ŠEBREK 
TAJA KRUMPAK 
NIKO LUETIĆ 
MAŠA ŽIŽEK 

 
TILEN KOROŠEC 
MAJA BRENCE 

 
GALA KOLETNIK 
NEJC BERLIČ 
ŽIGA PESRL 
EVA HOJNIK 

 

 v mesecu aprilu so se na literarnem šolskem tekmovanju Mehurčki pomerili še drugošolci in 
tretješolci. Najuspešnejši so bili: 

 
2. RAZRED 3. RAZRED 

ZALA KOLETNIK MAJA STEVANOVIĆ 

ROK HALIČ NAJ ŠEBREK 

SEN MIRKOVIČ TAJA KRUMPAK 

  LORINA PUŽ JUŠIĆ 

 
 

 v aprilu se je OPZ šole Kungota udeležil mednarodnega tekmovanja v hrvaški Požegi. Veččlanska 
mednarodna komisija je zboru dodelila 23, 60 točk, kar je zbor nagradilo z zlatim priznanjem. 
Posebno nagrado pa je prejela tudi pianistka Yuliya Kunova. 

 kasneje v aprilu je zbor sodeloval tudi na območni reviji otroških pevskih zborov v Šentilju, kjer je bil 
ponovno izvrsten in s svojim nastopom opravičil udeležbo na regijskem srečanju, tokrat na 
Gorenjskem.  

Dosegli so največ točk (92,0) in tako prejeli zlato priznanje z odliko.  
Prav tako pa se lahko pohvalijo še s posebnimi priznanji: 
~za najboljši otroški zbor regijskega tekmovanja, 
~za najbolj prepričljivo izvedbo nastopa v celoti, 
~za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe: Tadeja Vulc, Srečanje, 
~za najboljšega korepetitorja otroškega zbora: Yuliya Kunova. 

 

 v mesecu maju so učenci tekmovali v atletiki. Učenci so usvojili kar 30 medalj 

 vsi učenci so sodelovali v tekmovanju za čiste in zdrave zobe. Največ točk so zbrali učenci 4. r, ki so za 
nagrado odšli v Maribox, kjer so si ogledali animirani film 

 vsi učenci so tekmovali za bralno značko 

 posamezna tekmovanja pa so bila organizirana tudi po razredih 



  

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

So v tem letu potekale v času projektne ure ( po tretji šolski uri). Vse dejavnosti so bile športno sprostitveno 
naravnane. 

Zap. št.  Naziv Izvajalka 

1.  ZUMBA Polona Hrastnik 

2.  ŠPORTNE IGRE Barbara P. Oberčkal 

3.  ELEMENTARNE IGRE Nada Stropnik 

4.  PLES Barbara P. Oberčkal 

5.  IGRE Z ŽOGO Simona Šmajs 

6.  NARAVNE OBLIKE GIBAJA Erika Pahor 

7.  TEHNIČNA USTVARJALNICA Erika Pahor 

8.  IGRAJMO SE Alenka Zadravec 

9.  CICI VESELA ŠOLA Silva Vnuk 

10.  GUMITVIST IN KOLEBNICA Nada Lampret 

11.  DRUŽABNE IGRE Nataša Podgoršek 
Silva Vnuk 
Nada Stropnik 

12.  OPZ Milena Rataj 

 
 
Vso šolsko leto je bila aktivna Šolska skupnost, v kateri so bili predstavniki vsakega razreda. Predstavniki 
oddelčnih skupnosti so se srečevali enkrat tedensko.  
 
 

PRIREDITVE IN OBELEŽITVE POMEMBNIH DATUMOV 
 
Organiziranih je bilo veliko prireditev in drugih dejavnosti, s katerimi smo obeležili pomembne datume. 
 
S kulturnim programom smo obeležili SPREJEM ŠOLSKIH NOVINCEV. 
 
V TEDNU OTROKA smo nekaj časa namenili igri, ustvarjalnim delavnicam, kjer smo izdelovali izdelke za 
praznični bazar ter urejanju okolice šole. Imeli smo športni dan, kulturni dan in si pripravili šolski turnir med 
dvema ognjema. 
 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo v letošnjem šolskem letu izvedli evakuacijo šole. Popoldan so 
otroci že tradicionalno obiskali gasilce v Spodnji Kungoti. Učence je sprejel in pričakal poveljnik gasilskih 

enot Stanko Flašker ter mentorja mladih Marko in Maja in še mladi gasilci Karin, Luka in Anej. 
 
Obeležili smo DAN SPOMINA NA MRTVE. V tednu pred počitnicami so si prvošolci in drugošolci ogledali film 
Dolina miru in se tako seznanili s časom druge svetovne vojne. Zadnji dan pred počitnicami so se odpravili 
na pokopališče. Ustavili so se ob spomeniku družine Kerenčič, ki je živela v času vojne. Po kratki predstavitvi 
družine in pripovedi o pouku v šoli v Sp. Kungoti, kjer so takrat učili nemški učitelji in učiteljice, so prižgali 
svečke in poklonili cvetje. 
 
Praznični mesec december smo otvorili z dobrodelno dražbo škatlic presenečenja. Zbrana sredstva smo 
namenili šolskemu skladu. Nato smo svečano prižgali še lampijončke, ki so še polepšali večere v prazničnem 
decembru.  
 
Pevci OPZ so zapeli v mariborskem Vilinskem mestu, nato pa še na Božičnem koncertu v Zgornji Kungoti. 



  

Drugošolci so se s plesno rajalno igro predstavili na Veselem decembru v Zgornji Kungoti, učenci OPB-ja pa 
so koledarsko leto, že tradicionalno, zaključili s prednovoletno zabavo v šolski telovadnici.  
 
S kulturno uro smo obeležili DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI. 
 
V februarju so petošolci 5 dni smučali na Vojskem ter uživali v prekrasni naravi, najvišje ležeče primorske 
vasi. 
 
Pustovali smo skupaj z učenci iz Svečine in matične šole in se v povorki dali na ogled vsem 
Zgornjekungočanom. Dogodek smo zaključili s plesom v šolski telovadnici, kjer so nas obiskali tudi strašni 
kurenti. 
 
V maju so pevci sodelovali na Pesmi mladosti, vsi pa smo se, na veliki šolski prireditvi, veselo odpravili na 
potovanje okoli sveta. Naša telovadnica se je zopet pregrela in pokala po šivih, po koncu prireditve, na 
kateri so se predstavili prav vsi učenci šole, pa so jo zapuščali zadovoljni obiskovalci, ki tudi tokrat niso 
skoparili z lepimi besedami in pohvalami. 
 
Junija je županja nagradila vse šolarje z izredno simpatičnim glasbenim dogodkom. Povabila je Niko Zorjan 
in duet BQL, ki je s koncertom »Slovenske ljudske so kul« zelo navdušil, predvsem učiteljice. 
 
S prireditvijo smo počastili dan državnosti, petošolci pa so se poslovili od podružnice. 
Gala Koletnik, Neli Papec in Žiga Pesrl so od županje prejeli posebno nagrado za odlične dosežke v vseh 
petih letih v Spodnji Kungoti. 
 

DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti povezane z bodočimi prvošolci: 
• april – prvo srečanje z bodočimi prvošolci, 
• maj –srečanje s starši bodočih prvošolcev, 
• junij – kulturni program in predaja opisne ocene 
 
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s tutorstvom za prvošolce. Učenci 5. razreda so med šolskih letom 
kar pogosto prihajali v učilnico 1. razreda ter tako prvošolcem pomagali pri različnih dejavnostih: 
 
Tudi v tem šolskem letu smo obveščali preko spletne strani. Urejala jo je Nada Lampret. 
 
 

KULTURNI ABONMA 
Kar 54 učencev se je odločilo za kulturni abonma, katerega organizacijo je prevzela Simona Šmajs. 
 
Decembra smo si v SNG – ju ogledali izvrstno baletno predstavo Kekec. Znana zgodba je bila predstavljena 
na velikem odru. V petdesetminutni predstavi so se mladi gledalci preselili v svet poguma, prijateljstva in  
dogodivščin. Spretni ustvarjalci te mojstrovine so znali pritegniti z lahkotnostjo plesa, glasbo in igro v 
čarobnem prostoru pod sojem odrskih luči. Navdušenje gledalcev v dvorani je bilo iskreno.  
 
HOKUS POKUS ALBERT je animirani film, ki so si ga v marcu ogledali učenci . Na udobnih sedežih, s prsti 
globoko v posodi s kokicami, smo pričakovali film. In začelo se je. Zgodbo polno nežnosti, iluzij in z ravno 
pravšnjo mero zapletov, je z nami delil deček Albert, ki si je od vsega najbolj želel psa. Ob premnogih  
izgovorih očeta in nesrečnih pripetljajih  se je njegova želja zdela neuresničljiva. Ne, psa mu ni pričaral 



  

čarodej! Svoj cilj je dosegel z vztrajnostjo in ljubeznijo. Privoščili smo Albertu nagajivega psička, ki je končno 

postal čisto njegov. 
Maja smo se še zadnjič kulturno posladkali. V Lutkovnem gledališču Maribor smo spremljali radovednega 
Netopirja Kazimirja, ki je iskal tisto svojo življenjsko skrivnost - ptič ali miš? Neizmerno smo se zabavali z 
resnicami, ki so jih trosili nadvse pametna kuna, zdolgočasena sova in čuk, zadirčen vrabec, gostoljubna 
mišja družina ... In na koncu delili veselje z netopirčkom, ki je spoznal, da so netopirji pravzaprav mišji 
angeli.  
 

 
PROJEKTI 

 
Izvedlo se je tudi več projektov: 
Vsi učenci so sodelovali v projektu BRALNA ZNAČKA. 
BRALNI KLUB IN BRALNI NAHRBTNIK sta bila projekta, ki sta s knjigo povezovala učence in učiteljice. 
 
V okviru projekta SMO EKO smo izvajali ekološke vsebine: 
• varčni smo bili pri porabi energije, vode, materialov; 
• ločevali smo odpadke; 
• skrbeli smo za red in čistočo garderob in šolskih prostorov z okolico; 
• zbirali smo odpadni papir; 
• zbirali smo plastične zamaške; 
• zbirali smo kartuše in tonerje;; 
• ustvarjali na temo ekologija; 
• obeležili dan Zemlje; 
• organizirali smo čistilno akcijo; 
• nadaljevali smo z razrednimi eko detektivi, eko frajerji in eko rekorderji. 
Celo leto nas je vztrajno ekološko osveščala Nada Stropnik. 
  

HUMANITARNOST 
 

V okviru projekta HUMANITARNOST smo izvedli humanitarne dejavnosti: 
 

DOBRODELNA AKCIJA PETOŠOLCEV 
Pri predmetu DRUŽBA, so se petošolci v mesecu septembru veliko pogovarjali o revščini, brezposelnosti, o 
ljudeh, družinah, ki s svojimi prejemki nikakor ne morejo preživeti meseca, o brezdomcih in tudi tistih, ki 
tem ljudem lahko pomagajo. Skozi pogovore, pripovedovanja resničnih, a žalostnih zgodb, se je učencem 
utrnila misel,tudi mi lahko pomagamo. Povezali smo se s Karitasom in akcija je stekla. Zbirali so oblačila, 
obutev, šolske potrebščine, družabne igre. Akcijo smo zaključili 25. oktobra 2018, ko nas je obiskal g. 
Branko Maček, predsednik Nadškofijske Karitas Maribor in kar sam prevzel vse, kar je bilo zbrano v mesecu 
dni. Ob tem dogodku je pohvalil učence, izrekel hvaležnost v imenu tistih, ki bodo te pomoči deležni.  
 
Ob koncu meseca oktobra smo zaključili humanitarno akcijo NAMESTO BONBONA, ki se je začela v tednu 
otroka. Veliko naših učencev se je v tem času odpovedalo sladkim priboljškom in denar, ki bi ga porabili 
zanje namenilo v škatlico, v kateri se je vsak teden nabralo kar nekaj evrov. Najbolj humanitarni smo bili v 
drugem tednu, saj smo takrat zbrali kar 57,62 €. Potem pa vsak teden nekoliko manj. Skupaj smo zbrali 
113,50 evrov. 

 
DOBRODELNO DRAŽBO ŠKATLIC PRESENEČENJA smo izvedli na začetku prazničnega decembra. Licitacije se 
je udeležilo precej staršev in znancev, ki so dobrosrčno dvigali cene škatlic. V blagajno se je natekla prav 
zajetna vsota in hvaležni smo vsakemu, ki je sodeloval, bodisi z izdelki ali z nakupom. 
 



  

V mesecu marcu smo organizirali že tradicionalni GREGORJEV PLES. Učenci so v času PB izdelali kotiljončke, 
ki so jih tudi prodali vsem šolarjem. Telovadnico smo spremenili v gala plesno dvorana, se zopet malce 
podučili o plesnem bontonu in se elegantno zavrteli ob prijetni izbrani glasbi. 
 
DOBRODELNI POHOD  

V soboto, 13. 4. 2019 smo se skupaj s starši in otroki odpravili na naš 2. dobrodelni pohod. Tokrat smo se 

odločili, da bomo prehodili spodnjekungoško razgledno pot. Ob poti smo se ustavili na točkah, ki so 

označene v vodniku te poti in jih na kratko predstavili. Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno, bilo je 

oblačno in kar precej hladno, a nas to ni odvrnilo od zastavljenega cilja. Grela nas je misel , da bomo z 

udeležbo na tem pohodu naredili nekaj dobrega za druge in tudi zase, saj smo gibanja na svežem zraku, v 

čudoviti, s cvetjem obarvani naravi vsi še kako potrebni. To naše medgeneracijsko druženje je bilo zelo 

prijetno in sproščeno in nam bo verjetno vsem ostalo v lepem spominu. Vsem staršem, otrokom in ostalim 

udeležencem pohoda se iskreno zahvaljujemo, da so se odzvali povabilu in prispevali prostovoljne 

prispevke. 

Vsa zbrana sredstva smo namenili šolskemu skladu, ki je s temi sredstvi pomagal tistim učencem naše šole, 
ki tovrstno pomoč najbolj potrebujejo.  
 
 

4. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  
V OBSEGU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V tem šolskem letu so se izvajali trije neobvezni izbirni predmeti. 
TUJ JEZIK ANGLEŠČINE (1. razred) – izvaja Nada Lampret 
ŠPORT (4. in 5. razred) – izvaja športni učitelj Matej Banič 
TUJ JEZIK NEMŠČINE (4. in 5. razred) – izvaja Karin Blas Hameršak 

 

Učenci so se udeležili  dejavnosti, ki so bile organizirane v obsegu razširjenega programa: 

1. plavalna šola v naravi za učence 3. razreda (Seča, 8. 10. – 12. 10. 2018), 

2. prometna vzgoja za učence 5. razredov (Marko Weissenstein), 

3. zimska šola v naravi za učence 5. razredov (CŠOD Vojsko, 11. 2. – 15. 2. 2019), 

4. 8-urni plavalni tečaj za prvošolce (bazeni Ruše), 

5. kulturni abonma (3 predstave), organizatorka Simona Šmajs, 

6. šport za zdravje(Marko Weissenstein), 

 

V kasnejših popoldanskih urah pa so obiskovali tudi: 

1. šah (Karmen Mar), 

2. treninge nogometa (zunanji sodelavci), 

3.  hip hop (zunanji sodelavci), 

 
 
Omenjene dejavnosti so izvajali zunanji sodelavci in so potekale v telovadnici naše šole. V kraju je bila 
organizirana tudi šola nogometa, nekaj učencev pa sodeluje v sekciji gasilski podmladek. 
 
 
 



  

 
5. OPRAVLJENA DELA IN NABAVE 

 
V POŠ Sp. Kungota si prizadevamo, da sproti urejamo prostore v notranjosti, stavbo in okolico šole. Že vrsto 

let načrtovano uresničujemo s sredstvi, ki jih dobimo z oddajanjem telovadnice v popoldanskem času. 

Finančni načrt pod vodstvom vodje šole sestavimo učiteljice POŠ. Zastavljenega finančnega načrta nismo 

uspeli realizirati.  

V šolskem letu 2018/19 smo se osredotočili na popravila. Uredili smo okna v telovadnici, ki so imela 

pokvarjena vodila za odpiranje in usposobili rolete, ki niso delovale. Okna je bilo potrebno popraviti tudi v 

2. in 4. razredu, v 2. razredu tudi  žaluzije na dveh oknih. Nabavili smo tablo za prvi razred in lučke za 

lampijončke. Ker zastavljenega finančnega načrta nismo uspeli realizirati,  bomo vse nerealizirano  prenesli 

v šolsko leto 2019/20. 

Najpomembnejša pridobitev v letošnjem šolskem letu so prav gotovo klimatske naprave , ki so nameščene 

v 2., 3., 4. in 5. razredu. Nabavo in montažo je financirala Občina Kungota. Sredstva, ki so bila pridobljen z 

oddajanjem telovadnice v šolskem letu 2016/17, niso bila koriščena, zato smo jih v dogovoru z Občino 

Kungota  koristili v septembru 2018- nabavili smo nova nasedala za stole v učilnicah 3., 4. in 5. razreda. 

Opleskali smo orodjarno in knjižnico ter popravili opleske v 1. in 2. razredu. 

Za urejanje okolice je skrbel režijski obrat Občine Kungota. Želeli bi si, da se košnja trave, obrezovanje 

dreves in žive meje izvaja bolj pogosto. Pri urejanju okolice je bila v veliko pomoč naša delavka, Edita 

Lovenjak, ki svoje delo vestno opravlja. Občina Kungota je v začetku šolskega leta popravila igrala na  

igrišču. 

Didaktični pripomočki v šolskem letu 2018/19 niso bili nabavljeni. V januarju 2019 smo dobili didaktične 

pripomočke za šolsko leto 2017/18. 

Nekaj manjših pripomočkov in material, ki je bil potreben za izdelavo scene in kostumov za našo šolsko 
prireditev, je prispeval šolski sklad. 
 

 
 

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 
 

Učencem smo zagotavljali osnovno zdravstveno varstvo, ki se nudi v okviru vzgojno-izobraževalnega dela v 
šoli. Ob učno-vzgojnih vsebinah o zdravem načinu življenja, ki so bogato zastopane predvsem pri predmetu 
NIT, SPO in ŠPO, smo sodelovali z zobozdravstveno službo, ki skrbi za preventivne preglede naših učencev 
in jih v obliki tekmovanja tudi spodbuja k redni skrbi za zobe.  
 
Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor je v vsakem razredu izvedel dve učni uri z zdravstveno vzgojnimi 
vsebinami. Medicinske sestre so učence izredno dobro motivirale.  
 
Prav tako je potekalo sodelovanje s SVETOVALNIM CENTROM, CENTROM ZA SOCIALNO DELO, CENTROM 
ZA SLUH IN GOVOR  in PEDOPSIHIATRIJO. 

 
 
 
 
 



  

 
7. SODELOVANJA 

 
Sodelovali smo z delavci centralne šole in podružnice Svečina, s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih 
urah in preko Sveta staršev, z organizacijami v kraju, z drugimi šolami. Pedagoški delavci smo se udeleževali 
strokovnih aktivov, študijskih skupin in drugih strokovnih izobraževanj. Za starše smo izvedli tri skupne 
roditeljske sestanke in dva roditeljska sestanka na temo šole v naravi za učence 5. razreda in 3. razreda.  
 

V sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike je bilo v februarju organizirano strokovno 

predavanje za starše. Univerzitetni diplomirani psiholog, Miran Babič je spregovoril o čustvenih stiskah in 

psihosomatiki otrok. Predavanja z naslovom Trebušček me boli, se je žal udeležila le slaba tretjina vseh 

staršev. 

Po urniku smo izvajali mesečne pogovorne ure.  
 
Svet staršev se je sestal dvakrat na skupnih sejah Sveta zavoda, enkrat na skupni seji s Šolskim skladom in 
enkrat korespondenčno. Svet staršev je bil seznanjen z dejavnostmi šole, predstavniki so podali pobude in 
predloge.  
Člani odbora Šolskega sklada so se sestali trikrat. 
 
Šola je povezana tudi z različnimi institucijami in društvi v občini in izven nje. Sodelovali smo z Občino 
Kungota, vrtcem Sp. Kungota, SNG Maribor, LGM, policijo Šentilj, ZRSVN; prav tako je potekalo sodelovanje 
z društvi v kraju (DU Sp. Kungota, PGD Sp. Kungota, KUD Lipa in nogometnim društvom AJM  Kungota) in po 
potrebi še s posamezniki. 
 

 
 
 
 
 
Spodnja Kungota,                                                                                                                                 Vodja podružnice: 
31. 8. 2019                                                                                                                                         Nada Lampret, prof. 


