
POLLETNO POROČILO OŠ SELNICA OB DRAVI, januar 2023 

Dejavnosti z učenci 

 Uspešen prvi šolski dan na centralni šoli in obeh podružnicah. Skupaj imamo 353 

učencev, od tega 33 učencev 1. razreda. Na podružnici Sv. Duh imamo skupaj 12 

učencev, na podružnici Gradišče pa 3. 

 Dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (16.–24. 9.) – projekt skupaj z občino 

 Dejavnosti ob Tednu otroka – »Skupaj se imamo dobro« (3.–7. 10.). 

 Oktobrske ekskurzije po Sloveniji za vse učence. 

 Akciji zbiranja odpadnega papirja: september in februar. 

 Realizirali smo dneve dejavnosti na nivoju šole oz. posameznih razredov:  

o športni dnevi: pohodništvo in predstavitev športov (dan slovenskega športa, 

september), zimski ŠD za učence 1. VIO (drsanje) in učence 4.–9. razreda – 25. 

1. (smučanje, pležuh, drsanje) 

o karierni dan za učence 7.–9. razreda: obisk srednjih šol (oktober) 

o dan pravljic za učence 1. VIO (november) 

o praznične dejavnosti 23. 12. 22 

o Kulturni dan za učence 4.–9. razreda – ogled gledališke prestave s SNG MB 

 Prireditve: 

o dan prijateljstva – sprejem mezinčkov in zaščitnikov (oktober), 

o Dnevi Zinke Zorko v Hramu kulture (oktober), 

o nastop učencev podružnice Sv. Duh na letnem koncertu pevskega društva Lipa 

ob njihovi 30-letnici, 

o nastop učencev iz Gradišča ob 70-letnici KUD-a v Gradišču, 

o nastop učencev na srečanju z upokojenimi delavci zavoda, 

o proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 

o nastop učencev na Medgeneracijski božični prireditvi v Rušah, 

 Zdravniški/sistematski in zobozdravstveni pregledi za učence, vzgoja za zdravje. 

 Aktivne jesenske in zimske počitnice.  

 Udeležba osmo- in devetošolcev na Kariernem sejmu v dvorani Lukna v Ljudskem vrtu 

(november). 

 Popoldanske delavnice za nadarjene in radovedne učence, ekskurzija z vlakom v 

praznično Ljubljano.  

 Ekskurzija v Graz. 

 Krasitev novoletnih smrečic na vasi, praznične delavnice za učence s posebnimi 

potrebami, izvedba prazničnega sejma, praznični koledar na šolski spletni strani.  

 Dobrodelna akcija v organizaciji šolskih svetovalnih delavk: »Dobri mož, spomni se tudi 

name« – zbiranje darilnih paketov za socialno ogrožene učence.  

 Bralno-božična noč in obisk dedka Mraza na podružnici Gradišče na Kozjaku, bralni 

večer s prihodom dedka Mraza na Sv. Duhu. 



 Šolski turnir v odbojki (med glavnimi odmori) med oddelki 7.–9. razreda, praznični 

odbojkarski turnir za učence 6.–9. razreda. 

 Redna srečanja Skupnosti učencev šole. 

 Literarni in likovni natečaj ob prazniku jabolk, šolski literarni in likovni natečaj ob 

slovenskem kulturnem prazniku, natečaji, ki se jih udeležujejo učenci posameznih 

razredov …  

 Teden pisanja z roko (23.–27. 1.). 

 Ekskurzija na Irsko v času zimskih počitnic.  

 

Projekti 

 Gostovanje učenke 9. razreda in učiteljice na Danskem (Billund) na Unesco generalnem 

zboru otrok – Unesco šola. 

 2 učenki in učiteljici so se udeležile nacionalnega srečanja UNESCO šol v Semiču. 

 Unesco svetovni dnevi in dejavnosti v okviru projekta Krepitev integritete učencev: sv. 

dan strpnosti (obisk pisatelja I. Plohla), sv. dan filozofije, sv. dan človekovih pravic, 

kulturna dediščina. 

 Delavnice za učence 7.–9. razreda v okviru projekta VoteEU (izvajalka s FDV Ljubljana). 

 Tehniški dan za učence 6. razreda, sodelovanje na Prazniku jabolk, peka in ponudba 

jabolčnega zavitka … – projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. 

 Tradicionalni slovenski zajtrk (november). 

 Projekt Formativno spremljanje: dejavnosti in mreženje znanja (znotraj kolektiva in 

izven). 

 Zaščitništvo prvo- in devetošolcev. 

 Dejavnosti Zdrave šole, Gozdne šole, razširjenega programa, Kulturne šole, digitalne 

kompetentnosti učencev, Podnebni cilji in vsebine v VIZ, zaključek projekta NA-MA 

POTI. 

Tekmovanja 

 Izvedena so bila nekatera šolska, regijska in državna tekmovanja: sladkorna bolezen 

(državnega tekmovanja sta se udeležila 2 učenca), šolsko tekmovanje iz geografije, 

šolsko in državno iz angleščine za učence 8. in 9. razreda (državnega tekmovanja sta se 

udeležila 2 učenca), šolsko in regijsko tekmovanje iz slovenščine za učence 8. in 9. 

razreda (rezultatov regijskega še ni), tekmovanje iz programiranja.  

 Šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz znanja logike: na državnem tekmovanju sta 2 

učenca osvojila zlato priznanje ter 5. in 7. mesto v državi, 1 učenec je prejel srebrno 

priznanje. 

 Šolsko in državno tekmovanje iz biologije: 2 učenca sta osvojila zlato priznanje. 

 Šahovska tekmovanja: 3 učenke so se udeležile področnega in državnega tekmovanja 

(na področnem so dosegle dve 1. in eno 3. mesto; na državnem pa 1. in 3. mesto) 

 Območno tekmovanje v odbojki za starejše deklice: 2. mesto 



 Šolsko tekmovanje iz kemije. 

Sodelovanje s starši 

 Redne mesečne pogovorne ure (dopoldanske in popoldanske). 

 Septembra smo izvedli skupni roditeljski sestanek za vse učence šole v Hramu kulture 

A. Tovornika, sledili so roditeljski sestanki po oddelkih. Imeli smo tudi sestanka s starši 

na obeh podružnicah.  

 Seje Sveta staršev (13. 10. 2022, 23. 1. 2023) in Sveta zavoda OŠ Selnica ob Dravi (19. 

10. 22), naslednja v marcu v novi sestavi (Jože Vavh, Jurij Lep, Štefan Lazar – 

predstavniki z občine). 

 Predavanje za starše devetošolcev – karierna orientacija (21. 11., izvajalka šolska 

psihologinja). 

 Ocenjevanje bralnih zmožnosti tretješolcev (izvajalki šolska pedagoginja in inkluzivna 

pedagoginja). 

 Adventne delavnice s starši na podružnicah. 

 Decembrsko popoldansko druženje s starimi starši – v OPB. 

 Poslan novoletni posnetek (52 minut). 

 Roditeljski sestanek za staršev učencev, ki gredo v šolo v naravi. 

 Posebna posvetovalnica za starše učencev s posebnimi potrebami (izvajalka inkluzivna 

pedagoginja). 

26. 1. redovalna konferenca 

FEBRUAR: 

– Šola v naravi na CŠOD Škorpijon za učence 1.–3. razreda s podružnice Sv. Duh na Ostem 

vrhu (13.–15. 2.). 

– Šola v naravi v Ribnici na Pohorju za učence 5. razreda centralne šole in 5. r. podružnice 

Sv. Duh na Ostrem vrhu (13.–17. 2.) 

– Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (10. 2. – dopoldan za učence, ob 18. uri za 

starše in krajane). 

– Vpis bodočih prvošolcev. 

– Informativna dneva za devetošolce (17. in 18. 2.). 

– Unesco dan dejavnosti – dediščina v rokah mladih (13. 2.). 

– Pustovanje (21. 2.). 

 

Ravnateljica je izpostavila določene stvari in jih pohvalila, navedla pa je tudi nekaj težav, s 

katerimi so se srečevali v prvem delu šolskega leta. Ocenjuje, da so svoje delo vsi zaposleni 

dobro opravili, pohvali sodelovanje z občino in ostalimi institucijami v kraju, zahvali pa se tudi 

staršem za odlično sodelovanje s šolo in vrtcem pri različnih dejavnostih. 


