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POUK NA DALJAVO 

Šolsko leto se počasi izteka. Žal je bilo tudi to leto drugačno, saj smo imeli skoraj štiri mesece 

pouk na daljavo. V letošnjem šolskem letu se je zaradi karantenskih odločb na daljavo šolalo 

še dodatno 25 oddelkov naše šole. Ob vsakem vnovičnem odprtju šole smo se zaposleni redno 

testirali, da smo lahko omogočili nemoten pouk.  

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Zasledujemo cilj ničelne tolerance. Redno spremljamo pojave vzgojne problematike, manjše spore 

rešujemo sproti. Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba 

zaznane težave rešuje sproti. V tem šolskem letu je bilo izrečenih 7 vzgojnih opominov. 

Kljub temu, pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti prijavijo. 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA 

V šolskem letu 2021/22 je skupna nabavna cena delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv od 

4. do 9. razreda  499,06 EUR, kar pomeni, da je za dobre 3 EURE nižja kot v letošnjem 

šolskem letu.  

  

TABORI IN ŠOLA V NARAVI 

Zaradi epidemije letošnje šolsko leto nismo uspeli realizirati zimske šole v naravi in taborov 

za nekatere razrede, odpadlo pa je tudi prilagajanje na vodo za učence prvih razredov in 

plavalni tečaj za učence tretjih razredov. Prav tako je odpadel tabor za nadarjene učence. 

Učenci drugega razreda pa gredo na tabor v mesecu juniju 2021. 

Kolesarski izpit za učence petega razreda pa smo uspešno izpeljali.  

 

IZLET ZA ZLATE BRALNE ZNAČKARJE  

Devetošolci, ki so vseh devet let osvojili bralno značko, gredo na nagradni izlet v četrtek, 3. 6. 

2021, na ogled Škocjanskih jam, Socerba in kobilarne Lipica. Pri organizaciji je aktivno 

sodelovala predsednica sveta staršev za kar se ji zahvaljujem. 

  

VALETA 

Letošnja valeta za devetošolce je predvidena v ponedeljek, 14. 6. 2021, v popoldanskih urah 

na šolskem igrišču. 



 

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Trenutno je predvideno število učencev v naslednjem šolskem letu  1006. Zaradi prostorske 

stiske na Tržaški, bosta na Abramovi ostala dva oddelka tretjega razreda. Tako bodo v 

naslednjem šolskem letu na Abramovi trije oddelki 1. razreda, dva oddelka 2. razreda in trije 

oddelki 3. razreda. 

 

TEKMOVANJA V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU  

Od zadnje seje staršev v letošnjem šolskem letu do danes, so bila izpeljana naslednja 

tekmovanja. Zaradi epidemije pa nismo mogli izpeljati nekatera tekmovanja, ki so bila 

določena s šolskim koledarjem.  

Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 

TEKMOVANJE - Logična pošast 

Angleška bralna značka 

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje 

Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 

TEKMOVANJE - Logična pošast 

Tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja 

Šolsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 

Šolsko tekmovanje Razvedrilna matematika 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 

Državno tekmovanje iz logike 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 

Tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 



Tekmovanje iz znanja angleščine 

DONACIJA  

Šole je ob otvoritvi stanovanjske soseske Novo Brdo, prejela donacijo v višini 10.000 €. 

Sredstva bodo namenjena za nova igrala na šolskem igrišču. 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 28. 5. 2020 

 

 

  

Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja. 

 


