oSnoVnA ŠolA TRŢIČ
PODRUŢNIČnA ŠolA lom poD SToRŢIČEM

Kdor ni vzgajal mladih
in negoval starih,
ne ve, kaj je življenje

Družina je osnovna šola
socialnega učenja,
vse drugo je samo dopolnjevanje.
Čim bolj se vtikaš
v otrokov razvoj,
čim bolj ga hočeš usmerjati,
bolj bo bežal.
(Janez Klobučar; Zlata zrna; Ljubljana 1992; samozaloţba)

Kdor seje bo tudi žel;
kdor seje dobro ima upanje,
da bo tudi žetev dobra.
Pripravi se tudi na razočaranje.
(KM)

nAŠA mAjhnoST po ŠTeVilU oTRok ni majhnost po
dejavnostih in uspehih, ki jih učenci pod mentorstvom in
vodstvom učiteljic in zunanjih sodelavcev dosegajo na
izobraţeVAlnem, ŠpoRTnem in kUlTURnem poDRočju.

Učitelji v pouk uvajamo moderne metode dela (sodelovalno učenje, delo z gradivi,
računalnikom …). Za izvedbo učnih ur se posluţujemo didaktičnih oblik, ki aktivirajo učence
za samostojno delo. Učence navajamo na ţivljenjske situacije in uporabo pridobljenih znanj v
njih.
Šolska znanja bogatimo s praktičnimi preizkusi in preverjanji v uporabnih situacijah. Naš
moto je »ŠOLA JE ENO SAMO ŢIVLJENJE«. Učitelji poskušamo v čim večji meri biti
samo mentorji pri pridobivanju znanj in ne vir podatkov. Zavedamo se, da kar posejemo,
bomo tudi ţeli.

Šolski okoliš POŠ Lom pod Storţičem zajema vasi v KS Lom pod Storţičem. Šolo v
Lomu obiskujejo učenci iz Potarij, Grahovš, Loma pod Storţičem in po en učenec iz Trţiča in
KS Jelendol. Šolski okoliš se ne spreminja. Na začetku šolskega leta 2007/08, 1. septembra
2007, je bilo vpisanih 38 učencev in učenk.
Za 38 učencev skrbi sledeči kader:
Zaposleni na šoli
IME IN PRIIMEK

IZOBRAZBA

DELOVNO MESTO

1.

Mira Kramarič

VII. stopnja – profesor
RP




2.

Tatjana Štefanič

VII. stopnja – profesor
RP



3.

Mateja Hribar

VII. stopnja – profesor
RP

4.

Petra Soklič

5.

Katjuša Šlibar - Nemec

6.
7.

Drago Zalar
Asja Štucin

8.

Dominika Pirjevec

9.

Cilka Meglič

VII. stopnja – profesor
RP
VII. stopnja - univ.
dipl. pedagoginja
VIII. stopnja - magister
VII. stopnja – biologija
in gospodinjstvo
VII. stopnja – profesor
RP
III. stopnja - šivilja










vodja podruţnice
učiteljica v
kombiniranem oddelku –
1. in 2. razred
druga strokovna delavka
v kombiniranem oddelku
1. in 2. razreda
učiteljica v OPB
učiteljica v
kombiniranem oddelku 3. in 4. razredu
učiteljica v 5. razredu
devetletke
učiteljica v oddelku OPB
druţba v 4. in 5. razredu
naravoslovje in tehnika v
5. razredu
angleščina v 4. in 5.
razredu
kuharica in vzdrţevalka
prostorov

Novost šolskega leta 2007/08 so učitelji, ki na šolo prihajajo z matične šole. Poučujejo
posamezne predmete v 4. in 5. razredu. To so učitelji pod zaporednimi številkami 7, 8 in 9 v
razpredelnici.
Pri izvedbi programa nam pomagajo tudi zunanji sodelavci.
 Marjan Radosavac – lokostrelstvo
 Anton Kramarič – dedek Mraz, likovna kolonija,izdelava scen, likovne delavnice, …
 Janez Slapar – Temšak
 Plesna šola Ritem
 Stane Biteţnik – glasbena šola Svarun
 Beti Biteţnik – zborovodja otroškega zbora

Interesne dejavnosti na šoli.
Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti. V letošnjem letu se je vključilo
naslednej število učencev.

1.
2.
3.
4.
5.

interesna dejavnost
vesela šola
kuharski kroţek
kuharski kroţek
lokostrelstvo
planinski kroţek

6.

dramski I.

7.
8.
9.
10.

dramski II.
angleščina (prva triada)
plesne vaje
pevski zbor

mentor
Mateja Hribar
Petra Soklič
Mateja Hribar
Marjan Radosavac
Mateja Hribar
Petra Soklič
Katjuša Šlibar - Nemec
Mira Kramarič
Petra Soklič
Tatjana Štefanič
Studio Ritem
Beti Biteţnik

število otrok
6
11
11
3
16
7
5
9
10
18

Glasbena šola
Na šoli je organiziran oddelek glasbene šole Svarun, ki jo vodi učitelj Stane Biteţnik.
Obiskujejo jo trije učenci.
Svet staršev
POŠ nima svojega sveta staršev. Predstavniki posameznega razreda so člani sveta
matične šole Trţič. V šolskem letu 2007/08 nas zastopajo: Lucija Kovačevič, Mateja Hladnik,
Karolina Radosavac, Sonja Stelzer in Jurij Rozman.
Člani se udeleţujejo sestankov Sveta staršev na matični šoli in poročajo na roditeljskih
sestankih.
Organizacija dela
V šolskem letu 2007/08 so na šoli organizirani 4 oddelki in pol.
 kombinirani oddelek 1. in 2. razreda;
 kombinirani oddelek 3. in 4. razreda;
 samostojni oddelek 5. razreda;
 1,6 oddelka podaljšanega bivanja;
 jutranje varstvo od 6.30 ure do 7.45 ure.
Pričetek pouka je ob 7.45 uri, zaključek ob 12.15 uri; OPB se zaključi ob 15.30 uri.
Šolska stavba
Stavba je bila zgrajena leta 1930 in je stara 77 let. Obnovljena je bila v letu 2000. Je
dobro vzdrţevana. Izkazuje se potreba po še eni učilnici na podstrehi.

Zemljišče
Zemljišče, na katerem stoji šola, je dovolj veliko. Poleg asfaltiranega igrišča je tudi
travnata površina z igrali in šolski vrt, pred šolo je zelenica. Nujna je ureditev parkirišča za
potrebe zaposlenih in staršev, ki vozijo otroke v šolo in vrtec.
Oprema in pohištvo
Šolska oprema je sodobna in dobro ohranjena. V vsakem razredu so računalniki,
imamo multimedijsko učilnico in sodobne pripomočke za pouk
Obiski na šoli
Pri pouku dvakrat letno prisostvujejo študentje PF Maribor – hospitacije pri urah
naravoslovja. Obiskovalcev je do 120 – jesenski in spomladanski termin.
Prva hospitacija je bila 12. decembra 2007. Obiskalo nas je 60 študentov, prodekan PF
Maribor, gospod dr. Samo Fošnarič in asistentka Tina Rajšp.

Novosti v vzgojno-izobraţevalnem delu
V okviru pouka in izven šolskih dejavnosti bomo izvajali dva obseţna projekta.
V okviru EKO šole izvajamo projekt z naslovom »ČLOVEK DO ČLOVEKA, ČLOVEK DO
NARAVE«. Pripravili bomo razstavo na matični šoli in na POŠ v Lomu. Dejavnosti za
projekt bodo potekale skozi celo šolsko leto. Pri izvedbi sodelujejo vsi oddelki. Delo se
nadaljuje tudi v oddelku OPB.
Velik poudarek dajemo vzgojnim vsebinam in medsebojnim odnosom. V pripravi
imamo vzgojni načrt šole. Pri oblikovanju vzgojnega načrta sodelujejo vsi akterji v procesu
vzgoje: učenci, starši in učitelji.

Doseţki učencev in delavcev šole
PRIZNANJA, KI SO JIH DOSEGLI UČENCI NA POŠ LOM
POD STORŢIČEM V ŠOLSKEM LETU 2006/07
1. DRAMSKI KROŢEK – uvrstitev na medobmočno srečanje otroških gledaliških
skupin – Kekčevo srečanje; uvrstitev na drţavno srečanje otroških gledaliških skupin.
2. PEVSKI ZBOR – uvrstitev na medobmočno srečanje otroških in mladinskih pevskih
zborov.
3. Sodelovanje 1. triletja v mednarodnem projektu PASAVČEK.
4. EVROPSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU – od 38 učencev na
podruţnici je bronasto Vegovo priznanje prejelo 27 učencev.
5. TEKMOVANJE VESELA ŠOLA – sodelovalo je 10 učencev; od tega so prejeli 4
bronasta, 2 srebrni priznanji in ena učenka je drţavna prvakinja.
6. TEKMOVANJE BRANJE IN PISANJE JE IGRA – sodelovalo je 24 učencev; od tega
je 6 učencev prejelo priznanje, 3 pa so prejeli zlato priznanje.
7. TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA – sodelovalo je 28 učencev; od tega je 10
učencev prejelo priznanje, 6 pa jih je prejelo zlato priznanje.
8. LOKOSTRELSTVO – učenka je drţavna prvakinja, učenec pa drţavni podprvak.
9. Prejeli smo priznanje za NOMINACIJO ZA KULTURNO ŠOLO 2006.
10. Prejeli smo BRONASTO KURNIKOVO PLAKETO.

POROČILO – VAČE
27.10.2006 smo bili na Slivni pri Vačah. Udeleţili smo se srečanja »KULTURNA ŠOLA
LETA 2006«, ki ga organizirata Zveza kulturnih društev Slovenije in društvo GEOSS.
Prijavljenih je bilo trideset šol iz vse Slovenije, nominiranih pa je bilo le štirinajst, med njimi
tudi naša. Predstavili smo se s kulturnim programom, ki je navdušil strokovno komisijo. Na
srečanje nas bo spominjala vaška situla iz Vač in priznanje.
Pred nami je nastopala skupina, takoj za njo smo bili mi, za nami pa je bilo še nekaj drugih
skupin. Sledil je odmor, nato še nekaj predstavitev šol, potem daljši odmor s kosilom.
Med odmorom smo odšli na geometrijsko središče Slovenije. Tam smo dobili spominčke iz
rudnika v Vačah. Nato smo odšli nazaj v šotor kjer je sledilo še nekaj predstavitev in
razglasitev rezultatov.
Kurnikovo priznanje
Na podruţnični šoli Lom pod Storţičem v svoj vzgojno izobraţevalni program vnašamo
različne kulturne dejavnosti. Svoje sodelovanje razširjamo na KS, občino in tudi republiko. Za
uspehe, ki smo jih dosegli na kulturnem področju, nam je ZKO Trţič podelil bronasto
Kurnikovo plaketo.
Doseţki učiteljev
Mentorici dramskega kroţka, Janja Meglič in Katjuša Šlibar, sta dosegli uvrstitev na
REPUBLIŠKO SREČANJE otroških gledaliških skupin – LJUTOMER.
Mentorica Vesele šole, Mateja Hribar, je z učenko Lejo Perne usvojila ZLATO PRIZNANJE.

PRIREDITVE V ŠOLI, KRAJU IN OBČINI, PRI KATERIH JE SODELOVALA
ŠOLA
POMEMBNI DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2007/08 – ZAPIS PO MESECIH
SEPTEMBER 2007
Prvi šolski dan
1. septembra 2007, je šolski prag prestopilo šest novih učencev. Na novo okolje so se
prvošolčki ţe privadili.

Le kaj nas čaka v učilni zidani?

Prvi roditeljski sestanek
V četrtek, 13. 9. 2007, je bil roditeljski sestanek. Poleg organizacijskih zadev za šolsko leto
2007/08 je bila glavna tema Oblikovanje vzgojnega načrta šole. Na podruţnici smo se
odločili, da bo le-ta rezultat vseh sodelujočih v procesu vzgoje in izobraţevanja: staršev,
učencev in učiteljev. Na sestanku so starši v skupinah predstavili svoje ideje, poglede,
pomisleke glede vzgojnega načrta.
Po enakem postopku so svoj prispevek dali tudi učenci – 12. 10. 2007.

Pri vzgoji otrok je pomembno soţitje staršev in šole.

Tudi mi soustvarjamo vzgojni načrt šole.

Plesne vaje na šol i
18 . 9. 2007 so nas obiskali trije člani plesne šole Studio ritem. Predstavili so nam prvi ples, ki
so ga zaplesali najprej oni. Nato smo ta ples, z njihovo pomočjo, zaplesali še mi. Prav tako
smo zaplesali ples, ki smo ga plesali lansko leto. Plesne vaje obiskuje deset učencev

To pa razmiga telo in krepi duha.

OKTOBER 2007
18. septembra 2007 je Ţeleznike prizadelo hudo neurje. Mnogim, ki so prebivalcem priskočili
na pomoč, smo se pridruţili tudi na naši šoli. Učenci in učitelji smo za otroke v Ţeleznikih od
2. 10. 2007 zbirali šolske potrebščine, igrače, knjige, …
Skupaj z matično šolo smo vse zbrano 25. 10. 2007 odpeljali v Ţeleznike.

Za Ţeleznike smo zbrali veliko stvari

Teden otroka od 2. 10. – 6. 10. 2007
Ob tednu otroka, ki je letos potekal pod geslom Mladi in prosti čas, so na šoli potekale
naslednje dejavnosti:
- v šoli smo uredili kotiček, v katerem so učenci predstavili dejavnosti, s katerimi se
ukvarjajo v svojem prostem času;
- učenci so pripravili razstavo spominskih knjig;
- učenci 4. in 5. razreda so vsakodnevno vodili različne delavnice za ostale učence:
športno, naravoslovno, likovno, plesno delavnico in delavnico ročnih spretnosti.
Nastop so pripravili učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo.
Zveza kulturnih organizacij Trţič je učencem podarila lutkovno predstavo Zmešnjava.

Predstava ob tednu otroka – Zmešnjava.

Mladi glasbeniki se predstavijo.

Skrivnosti karateja nam je razkril Sergej.

Z Lauro smo zgibali origami svinčnike.

Jan je pripravil imenitno likovno delavnico.

Marina je vodila gledališko delavnico.

Športno delavnico sta pripravila Aljaţ in Aleš.

Zbiralna akcija starega papirja
V sredo, 10. 10. 07, je bilo na šoli
organizirano zbiranje starega papirja. V
zabojnik pred šolo se je zbralo veliko
papirja, ki so ga prinesli učenci, starši in
ostali vaščani.

NOVEMBER 2007
6. 11. 2007 sta nas obiskali predstavnici podjetja Azimut, s katerim sodelujemo pri zbiranju
aluminijastih pločevink. Dogovorili smo se, da učenci izdelajo vsebino zgibanke, ki bo vabila
k zbiranju pločevink.
6. 11. 2007 smo se sestali z vodjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, OI Trţič, da
smo se dogovorili za sodelovanje pri izvedbi proslave ob občinskem prazniku in prireditve
Zaradi inventure odprto 2007.
20. 11. 2007 smo začeli z zbiranjem plastičnih zamaškov za tovarno Plasta. Sredstva,
pridobljena s to akcijo, so namenjena za nakup invalidskega vozička.
27. 11. 2007 so nas obiskali učenci in učitelj OPB iz matične šole. Skupaj z našimi učenci
smo izvedli delavnico, v kateri so se izdelovali izdelki iz čebeljega voska in embalaţa. Ti
izdelki se bodo prodajali na novoletnem bazarju.

Najprej smo vlivali obeske iz čebeljega voska, potem pa izdelali še embalaţo.
Istega dne je bila v popoldanskem času delavnica kaligrafije in izdelovanje novoletnih
voščilnic za učence, starše in ostale vaščane.

Udeleţenci delavnice so izdelali voščilnice, …

...nato pa voščilo vanje napisali s kaligrafsko pisavo.
DECEMBER 2007
4. 12. 2007 nam je predstavnica podjetja Azimut prinesla zloţenko Z ločevanjem pločevink
do čistejšega okolja!. Zasnova zgodbe na zloţenki je delo naše učenke Marine Meglič.

4. 12. 2007 smo pričeli z zbiranjem potrebščin za zavetišče za ţivali v Horjulu. S tem
zavetiščem matična šola sodeluje v okviru letošnjega eko projekta. Zaključek zbiranja je bil
17. 12. 2007.

11. 12. 2007 so nas obiskali študentje Pedagoške fakultete iz Maribora. Hospitirali so pri urah
spoznavanja okolja in naravoslovja.

Študentje so z zanimanjem spremljali delo učencev.

Motivacija je bila zanimiva tudi za študente.
13. 12. 2007 je bil na matični šoli organiziran novoletni bazar, na katerem so s prodajo
izdelkov sodelovali tudi naši učenci.

Predstavniki lomske šole na bazarju.

14. 12. 2007 je dramska skupina imela premiero letošnje otroške gledališke predstave z
naslovom Pepelkin čevelj. Premiera je bila na podruţnični šoli Kovor.
14. 12. 2007 je izšla zbirka otroških pesmi z naslovom Spominčnice. V zbirki so pesmi in
likovna dela sedanjih in nekdanjih učencev podruţnice Lom. Predstavitev knjige je bila
15. 12. 2007 v domu krajanov Loma. Otroško poezijo so ob krušni peči prebirali starši in
učenci. Večer so s svojim koncertom popestrili člani vokalno inštrumentalne skupine
Zali rovt.

Ponosni smo na izdajo pesmi učencev

Prijetno toplo nam je bilo ob branju poezije ob krušni peči.

ZA NOVOLETNO BRANJE IN VOŠČILO VAM IZ SPOMINČNIC PODARJAMO
ZIMSKE PESMI.

ZIMSKE
Ana Meglič, 4. razred; mentor Mateja Hribar

ZIMA BI PRIŠLA
Zima bi prišla,
če b' sneg letel na tla,
ti bi b'lo lepo,
kot še nikol' tako.
Lojzek in Jožica
se veselita,
potem pa bum, bum, bum,
se zaletita.
Jaz pa gledam ju
z debelimi očmi,
in si mislim
Av! tole res boli.
Aljaž Slapar, 3. razred

ZIMA JE BELA
Zima je bela, je čisto bela,
meni se zdi, da je vesela.
Ko postane predebela,
za ljudi ni več vesela.
So otroci le veseli,
se igrali, se vrteli.
Starejši pa na vse strani,
so težek sneg kidali.
Aleš Meglič, 3. razred

ZAJČEK IN ZIMA
Zajček teka gor in dol,
da prišel bi v Zgornji Lom.
Tam je slišal rom pom pom,
si je zgradil novi dom.
Maček pravi, ne, sploh ne,
saj sovraži zajčice.
Zajčka bo pa on nagnal,
saj bo sam kar zdaj zaspal.
Mama zajkla pravi, ne ne ne ,
tega delat se ne sme.
On je naš prijatelj mali,
zato mu moraš stati ob strani.
Zajčka moraš imeti rad,
da se bosta šla v sneg igrat.
Skupaj bosta se lovila
in se zimskih radosti naužila.
Erika Čemažar, 3. razred

ZIMA TUKAJ JE
Zima tukaj je,
otroci že drve
s svojimi sanmi,
na vse strani.
Klara že drvi
s svojimi smučmi,
joj, pred njo snežak stoji,
glej, zdaj bum, se zaleti.
Nič od snežaka ostalo ni,
sneg je letel na vse strani,
Klara pa v bolnici,
cel mesec preleži.
Sergej Radosavac, 3. razred

ZIMSKA PESEM
Neke zimske noči,
padal sneg je na vse strani,
zajček bel je v snegu čepel
in v kožuščku si tačice grel.
Ko pride lisica se res zasmeji,
saj zajček v snegu ves zmrznjen čepi.
Lisica ga lačna bi rada pojedla,
da zajček preveč je leden je izvedla.
Pa lovec mimo je prišel,
lisico hitro napodil.
Zdaj zajček je vesel,
v topli koči se je grel.
Laura Turk, 3. razred

Spominčnice smo predstavili v torek, 18. 12. 2007, na literarnem večeru v knjiţnici dr. Toneta
v Trţiču.
Dramska skupina je v decembru opravila naslednje nastope:
 20. 12. 2007 v knjiţnici dr. Toneta Pretnarja v Trţiču;

 22. 12. 2007 v Kovorju;
 23. 12. 2007 v Jelendolu.

Leto 2007 smo na šoli zaključili
 z obiskom opere Janko in Metka v Ljubljani.
 z zabavnimi igrami pod naslovom Smejala v Lomu. Smejala so vodili učenci 5.
razreda. Naslov Smejala je skovanka iz začetnic njihovih imen. Odločili smo se, da
bodo te igre tradicionalne in da bodo nosile to ime v spomin na prvo generacijo
devetletke na naši šoli.
Po igrah smo imeli srečelov, obiskal nas je tudi dedek Mraz.

 z obiskom BONOL na matični šoli v Trţiču.
 s krasitvijo novoletne jelke v Trţiču.

