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UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI! 
 

Najprej sem vam dolžan  izreči zahvalo za sodelovanje in skrb za zdravje v lanskem šolskem letu.  
Predvsem vaši skrbi, da ste nam v šolo pošiljali le zdrave učence, se lahko zahvalimo, da smo 
razen redkih izjem, pouk, ko je bilo to možno, izvajali v šolskih prostorih do konca šolskega 
leta. Žal, virus je še vedno prisoten, zato vas še toliko bolj prosimo, da bdite nad svojim zdravjem 
in zdravjem otrok, vaših bližnjih, ter da v šolo pošiljate tudi to leto le zdrave otroke – učence. V 
kolikor bomo tako ravnali vsi, lahko upamo, da bomo glede na napovedi, zmožni izpeljati večino 
pouka in dejavnosti v načrtovanem obsegu v šoli in tudi na drugih lokacijah – šole v naravi.  
Letos se je OŠ Breg vključila v izvajanje celotnega poskusa Razširjenega programa (RaP), tudi z 
uvedbo drugega tujega jezika  nemščine kot redni predmet z začetkom v 7. razredu. V okviru tega 
poskusa izvajamo ves dopolnilni in dodatni pouk kot dodatno pomoč učencem, vse interesne 
dejavnosti, podaljšano bivanje in jutranje varstvo za 1.razred in nujne izjeme s soglasjem v 2. in 
3. razredu.  V okviru tega poskusa  se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti (v 2.VIO nemščina 
in šport ter  nemščina v 8. in 9. razredu). Bistvena novost pri teh predmetih je, da se v okviru 
poskusa ti predmeti ne ocenjujejo.  
Nadalje je OŠ Breg aktivno vključena v izvajanje treh mednarodnih Erasmus+ projektov, enega pa 
pravkar zaključujemo. Skupno tem projektom je spoznavanje in uporaba sodobne IKT tehnologije 
(roboti) pri učencih ter s tem pridobivanje dodatnih vseživljenskih znanj in izkušenj.  
Šola v tem šolskem letu postavlja učilnico na prostem in učno pot medovitih zeliščnih rastlin. To 
nam bo lažje zaradi vaše glasovalne podpore pri participativnem proračunu MO Ptuj v letu 2022.  
Pa še veliko pričakovanje je pred nami. Ob podpori županje MO Ptuj Nuške Gajšek je potrjena 
projektna naloga za celovito rešitev sedanjih prostorskih težav na OŠ Breg (jedilnica, manjkajoče 
učilnice, kabineti, knjižnica, avla, zbornica…). V letu 2022 je načrtovano, da se pripravi vsa 
potrebna dokumentacija za izvedbo adaptacije in dograditve šole, v letu 2023 pa bi se naj dela 
pričela fazno izvajati na samem objektu šole. V proračunu MO Ptuj so v letu 2022 zagotovljena 
sredstva za izvedbo potrebne dokumentacije.  
Spoštovani starši, prosim vas, da skupaj poskrbimo, tudi z ozaveščanjem in upoštevanjem 
Odlokov Vlade RS in navodil stroke (uporaba zaščitnih mask, razdalja, razkuževanje, 
samotestiranje, ..), da bomo smeli in zmogli pouk izvajati v prostorih šole.   
Ob tem pa je prav, da se ozremo na izvedene aktivnosti in dosežene uspehe, dosežke v 
preteklem z epidemijo zaznamovanem šolskem letu, ki je bilo eno najuspešnješih v dosežkih iz 
znanja učencev. Razvoj in uspehi v življenju se gradijo postopoma in z veliko mero vztrajnosti, 
interesa ter vloženega napora.   
Zaradi tega to publikacijo začenjamo s kratkim preletom dosežkov in aktivnosti preteklega 
šolskega leta.   
Uspelo nam je lani in verjamem, da nam bo v medsebojnem zaupanju in sodelovanju uspelo tudi v 
tem nepredvidljivem, še vedno s korono »okuženem« šolskem letu.   
  
  
Ptuj,  september 2021                                                                                    Milan Fakin  

ravnatelj  
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POMEMBNEJŠI DOSEŽKI UČENCEV IN DOGODKI  
V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU NA OŠ BREG 

DOSEŽKI UČENCEV OŠ BREG NA DRŽAVNIH TEKMOVANJIH IZ ZNANJA 

Tekmovanje  Dosežek  Učenec 

Astronomija 
mentorica: Petra Lešnik 

zlato priznanje Tomaž Holc 

srebrno priznanje Nik Leben 

Kemija – Preglovo priznanje 
mentorica: Nevenka Petek 

zlato priznanje Tomaž Holc 

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo 
priznanje 
mentorica: Petra Lešnik 

zlato priznanje Tomaž Holc 

srebrno priznanje Nik Leben 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
mentorica: Nevenka Petek srebrno priznanje 

Tomaž Holc, 
Valentina Lah 

Razvedrilna matematika 
mentorica: Andreja Roškar Kop zlato priznanje Tomaž Holc 

Logika 
mentorica: Andreja Roškar Kop  

zlato priznanje Tomaž Holc – državni 
prvak 

Zgodovina 
mentorica: Bojana Murko 

srebrno priznanje Lea Dolinar 

Vesela šola: 
mentorici: Jasna Brec, Mija Jeršič 

zlato priznanje 
 

Erin Cafuta 

srebrno priznanje Lana Kostanjevec 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
mentorica: Melanija Zavec 

srebrno priznanje Tomaž Holc 

Tekmovanje za Vegovo priznanje 
mentorica: Andreja Roškar Kop 

zlato priznanje 
 

Tomaž Holc – državni 
prvak 
Lana Kostanjevec 

srebrno priznanje Adam Robin, 
Nik Leben 

Tekmovanje iz angleščine 
mentorica: Andreja Letonja Vučić 

zlato priznanje 
 

Tomaž Holc 

srebrno priznanje Luka Medved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

UČENCI, KI SO DOSEGLI ODLIČNE REZULTATE V TEKMOVANJIH IZ ZNANJA NA 
DRŽAVNEM NIVOJU 

 

 

 

Naša devetošolca: Tomaž Holc (levo), prejemnik zlatega 
priznanja, in Luka Medved (desno), prejemnik srebrnega 
priznanja na državnem tekmovanju iz angleščine.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sliki (levo) Nik Leben, prejemnik srebrnega priznanja iz 
astronomije in Tomaž Holc (desno) prejemnik zlatega 
priznanja iz astronomije.  
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V šolskem letu 2020/2021 so se naši učenci udeležili 
tekmovanja iz fizike. Državnega tekmovanja sta se 
udeležila tudi Nik Leben in Tomaž Holc. Nik Leben (slika 
levo) je osvojil srebrno priznanje. Tomaž Holc (slika 
desno) je osvojil zlato priznanje in 3. mesto v kategoriji 9. 
razredov v državi. Tomaž je zaradi izvrstnega rezultata 
prejel vabilo na Mednarodno juniorsko naravoslovno      

                                                                    olimpijado, ki bo potekala v decembru 2021. 
 

     

 

Zelo dobro so se naši učenci odrezali tudi na matematičnem tekmovanju za Vegova priznanja. 
Srebrno priznanje sta osvojila Adam Robin in Nik Leben, ki mu je za las "ušlo" zlato priznanje 
(slika levo).  Zlato priznanje sta osvojila  Lana Kostanjevec in Tomaž Holc, ki je med drugim tudi 
dosegel 1. mesto med devetošolci. 
     

 



6 

 

 

Državno tekmovanje iz kemije je potekalo 13. 5. 2021. Tomaž 
Holc, učenec 9. a razreda, je osvojil zlato Preglovo priznanje. 
 
 

 

 

 

Tomaž Holc je osvojil še zlato priznanje iz razvedrilne 
matematike, zlato priznanje iz logike, kjer je bil državni 
prvak. Med drugim je osvojil tudi srebrno Cankarjevo 
priznanje.  

 

 

 

 

 

 

Na državnem tekmovanju iz Vesele šole je Erin Cafuta 
osvojila zlato priznanje (na sliki desno), Lana 
Kostanjevec pa srebrno priznanje.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
 

Učenka Lea Dolinar (desno) je na tekmovanju iz znanja 
zgodovine prejela srebrno priznanje.  

 

Valentina Lah (levo) je na tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni osvojila srebrno priznanje.  
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POSEBNI DOSEŽKI UČENCEV OŠ BREG NA DRŽAVNIH TEKMOVANJIH IZ ZNANJA 
 

Po uspehu na regijskem srečanju mladih raziskovalcev se je Zarja Kosar, 29. 6. 2021, udeležila še 
Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2021, ki je potekalo na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji 
poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Razveselila nas je z ZLATIM PRIZNANJEM! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Na sliki od leve proti desni razredničarka Helga Mihelač, Zarja Kosar, 

mentorica Petra Lešnik in ravnatelj Milan Fakin 
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Kot prejemnik dveh zlatih priznanj za kemijo in 
logiko se je Tomaž Holc udeležil tudi podelitve 
nagrad Zotkinim talentom v Veliki sprejemni 
dvorani Cankarjevega doma.  

Na sliki (od leve proti desni) mentorica  

Andreja Roškar Kop in Tomaž Holc 

 

Tadej Božičko, učenec OŠ Breg, je na RoboJam tekmovanju (programiranje robota - VEXCode VR) 
med hudo konkurenco 20 timov osvojil odlično 3. mesto v tekmovanju Disk Drill in se uvrstil na 
svetovno prvenstvo RoboJam All Stars.  

 

Na sliki (od leve proti desni) mentor Oliver Buček in Tadej 
Božičko.  
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ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA OSNOVNE  ŠOLE BREG NA PODLAGI SVOJIH 
DOSEŽKOV NA TEKMOVAN JIH IZ ZNANJA JE BIL IZBRAN UČENEC TOMAŽ  HOLC, 
KI JE POSTAL TUDI NAJ UČENEC MO PTUJ 

»Odličen učenec.« 
»Nadobuden in delaven mladenič.« 
»Nadarjen matematik.« 
»Vedno pripravljen pomagati.« 
»Prijazen.« 
»Dober prijatelj.« 
»Vedno pozitiven.« 
Vse to je Tomaž Holc, devetošolec in naj učenec OŠ Breg in naj učenec MO Ptuj. 
Tomaž je skozi ves čas šolanja dosegal odličen šolski uspeh, nizal uspehe na tekmovanjih iz znanja 
na različnih področjih, sodeloval na različnih prireditvah ter bil s svojim delom in pozitivnim 
odnosom vzgled drugim učencem šole. 
Že v 1. razredu je Tomaž zelo hitro in tekoče bral ter prebrano razumel. Vedno znova je bogatil 
besedni zaklad in z največjim zanimanjem sledil pouku. Bil je vedoželjen in zelo pozoren 
poslušalec. Opažal je podrobnosti, razlikoval bistveno od nebistvenega, povezoval in širil svoje 
znanje.  
Na začetku šolanja je posebno nadarjenost že kazal pri matematiki, kljub temu da je bil uspešen 
na vseh področjih. 
Njegova učiteljica je ure matematike zanj prilagodila z dodatnimi gradivi in drugačnimi 
vsebinami. Tudi sam je  preoblikoval in oteževal že obstoječe naloge v delovnih zvezkih.  
Pri ostalih predmetih v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju je užival ob zahtevnejših in 
kompleksnejših nalogah. Od samega začetka šolanja je sodeloval na tekmovanjih, ki so bila 
organizirana na šoli: od matematičnega tekmovanja za Vegovo priznanje (matematični  Kenguru), 
Kresnička, Logika, Cici vesela šola, Cankarjevo tekmovanje in zmeraj dosegal najvišja mesta. V 
tretjem razredu se je prijavil k interesni dejavnosti hitro računanje, kjer se je uvrstil na državno 
tekmovanje in dosegel odlično peto mesto. Pohvalo za prijaznost in skrb za urejenost razreda je 
zaslužil že ob koncu 1. VIO. 
Tudi v 2. in 3. VIO je nadaljeval uspešno delo in posegal po najvišjih mestih na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. Njegovi uspehi niso samo tekmovanja. Prepoznan in evidentiran je 
bil tudi kot nadarjen učenec. Pohvaljen za doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih, 
prizadevno delo v oddelčni skupnosti in pomoč sošolcem je bil tudi v 4., 5., 6. razredu. Udeležil se 
je različnih tekmovanj od logike, Vegovega, Cankarjevega tekmovanja, Hitrega in zanesljivega 
računanja, Kresničke, geografije in Otroške varnostne olimpijade.  
Pohvale in tekmovanja so v 7., 8. in 9. razredu dobivala še večje razsežnosti  in uspehe. Svoje 
znanje je širil na matematično-naravoslovnem področju, saj je tukaj dosegal najvišja državna 
priznanja.  
Svoje uspehe je okronal tudi z nazivi državnega prvaka: 

o v znanju matematike za Vegovo priznanje  
o v logiki 
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Osvojil je veliko zlatih priznanj: 
o iz znanja kemije za Preglovo priznanje (2x) 
o iz astronomije za Dominkovo priznanje in se hkrati uvrstil na 27. Sanktpeterburško 

olimpijado, kjer je osvojil zlato medaljo  
o v razvedrilni matematiki  
o v hitrem in zanesljivem računanju 
o v znanju fizike za Stefanovo priznanje 
o v znanju angleščine 

 
Osvojil je tudi številna srebrna in bronasta priznanja.  
V letošnjem šolskem letu je povabljen na Juniorsko naravoslovno olimpijado. Bil je tudi član ekipe, 
ki se je uvrstila v televizijsko oddajo Male sive celice.  
Za svojo uspešnost se je vedno vzorno in temeljito pripravljal, saj ga poleg nadarjenosti odlikujeta 
samoiniciativnost in vztrajnost, poglabljanje znanja mu predstavlja izziv.  
Tomaž ob učenju najde čas tudi za raznolike dejavnosti: že vrsto let trenira plavanje, v šoli se 
sprošča ob košarki, Rubikovo kocko sestavi v nekaj sekundah, je vnet bralec … 
Starši so upravičeno ponosni nanj in ga pri vseh njegovih aktivnostih podpirajo. Rad se druži s 
starejšima bratoma in pomaga starim staršem. 
K izjavam sošolcev, ki smo jih omenili v uvodu, lahko dodamo še, da kljub izjemnim dosežkom 
Tomaž ostaja skromen ter je zaradi svoje prijaznosti in pozitivnega značaja priljubljen med sošolci. 
Prepričani smo, da bo Tomaž s svojim zavzetim delom nadaljeval tudi na gimnaziji ter potrdil in 
nadgradil svojo odličnost kot dijak in osebnost. 
S svojo prizadevnostjo, marljivostjo in znanjem si je prislužil naziv naj učenec generacije Osnovne 
šole Breg v šolskem letu 2020/2021. 
 

                                                   
 

Najboljši učenec MO Ptuj v letu 2020/2021 – Tomaž Holc z županjo Nuško Gajšek  
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DOSEŽKI UČENCEV OŠ BREG NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH 
 

V šolskem letu 2020/2021 so bila športna tekmovanja odpovedana oziroma 
neizvedena zaradi razglašene epidemije COVID – 19.   
Učenka Maja Kostanjevec je kljub temu postala športnica Osnovne šole Breg in športnica MO 
Ptuj. Žan Ritlop pa športnik Osnovne šole Breg.  

 

              Žan Ritlop naj športnik OŠ Breg                            Maja Kostanjevec naj športnica OŠ Breg 
 
O Maji Kostanjevec kot o športnici MO Ptuj smo zapisali naslednje:  
Maja je zelo uspešna učenka OŠ Breg. V šolskem letu 2020/2021 je bila izbrana tudi za "mini 
županjo" v Mestni občini Ptuj. Je vsestranska športnica, ki trenira v Atletskem klubu Ptuj. Vsa leta 
šolanja je zastopala OŠ Breg na medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih v nogometu, 
odbojki in atletiki. Žal ji je letošnje šolsko leto zaradi odpovedi šolskih tekmovanj preprečilo, da bi 
posegla po še vidnejših rezultatih v atletiki in ekipnih športnih (nogomet in odbojka). To bi ji 
uspevalo skupaj z odlično generacijo športno zelo nadarjenih sošolk.  
Njeni vidnejši rezultati lanskega leta na šolskem področju so bili:   

 2. mesto v finalu medobčinskega tekmovanja v nogometu,    
 2. mesto na področnem tekmovanja v nogometu,    
 1. mesto v finalu medobčinskega tekmovanja v odbojki,    
 4. mesto na področnem tekmovanja v odbojki.  

 

Na klubskem tekmovanju je bila še uspešnejša, še posebej v tem šolskem letu, in sicer:    
 2. mesto (60 m ovire) na Prvenstvu Slovenije za pionirje,    
 2. mesto (mešana štafeta 4x100 m) na Prvenstvu Slovenije za pionirje,    
 3. mesto (ekipno tekmovanje) na Ekipnem prvenstvu Slovenije U16.    

 
Izpostaviti pa je potrebno Prvenstvo Slovenije v 
štafetah, kjer so osvojili 1. mesto v mešani štafeti  
4x100 m in postavili državni rekord v svoji starostni 
kategoriji.  
  

 
 
 
 
Maja Kostanjevec z županjo Nuško Gajšek in direktorjem 
Zavoda za šport Ptuj Sandijem Merteljem                 
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Zlati odličnjaki  
Med 41 učenci, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, je 15 učencev zadostilo pogojem za 
»zlatega odličnjaka«, to so:  Tomaž Holc, Žan Sorger, Blaž Cebek, Luka Medved, Nejc Šmigoc, 
Zarja Moge, Vita Hentak, Lea Dolinar, Jure Fras, Maja Kostanjevec, Blaž Šibila, Tia Zmazek, Zarja 
Kosar, Vito Horvat Zagoršek in Luka Rozman.  

 
 

Zlati odličnjaki OŠ Breg z 
županjo Nuško Gajšek, 

ravnateljem Milanom Fakinom  
in razredničarko 9.a Andrejo 

Letonja Vučić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zlati odličnjaki pred MO 
Ptuj.  

 
 
 
 
 
 
 
Zlati bralci 

V šolskem letu 2020/2021 smo imeli na Osnovni šoli Breg trinajst zlatih bralcev. To so učenci, ki 
so v vseh devetih letih šolanja osvojili bralno značko. Med njimi so: Blaž Cebek, Jure Fras, Tomaž 
Holc,  Maja Kostanjevec, Erik Van Pevcin, Žan Sorger, Nejc Šmigoc, Jure Vindiš Markež,  Zarja 
Moge, Luka Rozman, Blaž Šibila, Žan Ritlop in Zarja Kosar.  
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PREGLED NEKATERIH OSTALIH AKTIVNOSTI MED ŠOLSKIM LETOM 

FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

Regijski turnir FIRST LEGO lige Slovenije v Celju je naše učence preverjal v različnih spretnostih: 
preizkusili so se v tekmi robotov, komisija pa je izvedla tudi ocenjevanje vrednot, projekta in 
tehnični intervju. Naši ROBOZLATKI (Maruša, Jaka, Hana, Jaka in Adam) so dali vse od sebe v tem 
čudnem letu.  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

MALE SIVE CELICE 

3. 11. 2020 je naša ekipa, ki so jo sestavljali Adam Robin, Lukas Fideršek in Tomaž Holc tekmovala 
v studijskem delu kviza Male sive celice na RTV. Tja se je uvrstilo 32 najboljših ekip iz vse Slovenije. 
Vznemirjenje, ki smo ga doživljali ob tem, je bilo nepozabno. Veselili smo se dragocene izkušnje, 
ki nas je še čakala. Fantje so se pred snemanjem morali predstaviti v obliki pisnega zapisa ter 
izbrati kapetana (Tomaž). Pripravo na snemanje nam je otežila korona, saj smo 14 dni pred 
snemanjem ostali doma. Tudi navijači so bili prikrajšani za obisk in navijanje v studiu. Devetošolci 
so posneli navijaški filmček. 9 učencev pa je sodelovalo tudi v živo preko spleta, vsak iz svojega 
doma, kjer so spodbujali tekmovalce. 
V prvem krogu smo se pomerili z nasprotniki iz OŠ Leskovec pri Krškem. Čeprav se na koncu ni 
izšlo po naših željah, smo RTV Slovenija zapustili polni novih vtisov.  
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MEDNARODNI PEVSKI FESTIVAL FENS 

Učenka Vita Stanovnik je v finalu mednarodnega pevskega festivala FeNS zmagala v svoji 
kategoriji. S to zmago je prejela povabilo za sodelovanje na mednarodnem festivalu Šareni vokali, 
v Srbiji.  

 
 

OKRASITEV MESTNE HIŠE PTUJ 

V času pusta smo z izdelki učencev okrasili Mestno hišo Ptuj in notranje prostore Mo Ptuj.  
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IZDELAVA VOŠČILNIC ZA UPOKOJENCE V DOMOVIH ZA STAROSTNIKE 

S sodelovanjem na vseslovenskih natečajih POŠLJIMO NASMEH in MALA POZORNOST ZA VELIKO 
VESELJE smo starostnikom dali vedeti, da niso sami in da mislimo nanje. 
 
Učenci OŠ Breg smo med drugim razveselili tudi upokojence ptujskih domov za starostnike. Da 
bi jim povrnili vsaj kanček sreče in veselja, smo k sodelovanju na natečaj PODARI OBJEM povabili 
vse ptujske osnovne šole in osnovne šole iz sosednjih občin. Pobudi, da se upokojencem pošljejo 
doma narejene voščilnice, se je tako pridružilo kar nekaj izmed 16 povabljenih šol (OŠ Mladika, 
OŠ Olge Meglič, OŠ Hajdina, OŠ Kidričevo, OŠ Markovci idr.).  
Tako je v Dom Ptuj pred prazniki prispelo več kot 600 voščilnic. Od tega jih je bilo kar 250 poslano 
iz našega šolskega okoliša, kar je bilo dovolj, da je vsak varovanec prejel čisto svoje praznično 
voščilo ali dve. Poslani objemi in dobre misli so našli svojo pot! 
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SESTRICI DAROVALI LASE 

Po Facebooku je zaokrožila objava »Darujmo lase«, ki je pozivala vse dolgolaske, da priskočijo na 
pomoč punčkam in puncam, ki zaradi zdravljenja raka ostanejo brez las. Zgodba se je dotaknila 
tudi dveh sester – tretješolke Ote Brine in petošolke Ule Tinke iz naše osnovne šole. Obe sta si 
ostrigli lase ter jih darovali deklici, ki se zdravi na onkološkem inštitutu v Ljubljani. S tem sta ji 
pomagali, da se je lažje soočila s svojo boleznijo in ji polepšali čas zdravljenja. Pokazali sta veliko 
srčnost in sočutje do sočloveka, to pa je v teh »čudnih« časih še kako dobrodošlo. 
Žal je tudi v Sloveniji veliko otrok, ki se zdravijo zaradi raka in potrebujejo takšno pomoč. 

 
     

 
                     
        
   
 
 
   
      

Sestrici Ula Tinka (levo) in Ota Brina (desno) 
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TEDEN PISANJA Z ROKO 

Sodelovali smo na Tednu pisanja z roko, osrednjem letnem dogodku, ki je namenjen ozaveščanju 
o pomenu pisanja z roko v nasprotju tipkanju po tipkovnici. Še posebej dobro se zavedamo, da je 
postalo tipkanje dominanten način pisanja, tako pri mlajših kot pri starejših. Izobraževanja na 
daljavo brez računalnika in drugih digitalnih medijev ne bi bilo mogoče organizirati. Tudi na 
delovnih mestih izginja pisanje z roko. A prav to spoznanje nas opozarja, da je potrebno 
prepoznavati in izkoriščati prednosti obojega. Pisanje z roko ohranja v pisanju človeške, ne le 
strojne sledi. Nihče nima take pisave kot vi. Tednu pisanja z roko 2021 so se pridružili številni 
učenci. Osrednja tema je bila Pišem pismo prijatelju. Nastala so čudovita pisma prijateljem, 
znancem, staršem … 
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PIRATI PLASTIKE 

21. stoletje žal zaznamuje tudi vedno večja poraba plastike. Je material, ki je v okolju zelo težko 
razgradljiv. Plastika v okolju le razpada v manjše kose, ki jih imenujemo mikroplastika. Zaradi 
dolge obstojnosti se ti delci kopičijo v organizmih, po prehranjevalnih piramidah pa nato zaidejo 
preko hrane tudi v človeka. 
K projektu Pirati plastike smo pristopili, saj opažamo, da je tudi naše okolje obremenjeno z 
odpadno plastiko. Z učenci želimo sodelovati pri dejavnostih, ki so povezane z našo okolico. 
Pregledali smo razpis in bili mnenja, da tudi mi želimo sodelovati. Učenci 7. b razreda OŠ Breg so 
lahko dejavnosti, ki se odvijajo v projektu, povezovali s predmetoma naravoslovje in geografija. 
Naša šola leži ob reki Dravi, vseeno pa smo izbrali potok Studenčnica, do katere smo imeli varen 
dostop do terena. Tudi Studenčnica spada v porečje reke Drave. 
Učenci so se razdelili v skupine, kjer so opravili terensko delo. Bili so dobri raziskovalci, zelo so 
poprijeli za delo in izvedli popis odpadkov na posameznih področjih potoka Studenčnice. Na 
določenih delih niso našli veliko odpadkov, bolj ko so bili oddaljeni od potoka, večja količina 
različnih vrst odpadkov se je znašla v zbirališču. Te odpadke so sortirali po kriterijih razvrščanja, 
ki ga ima projekt. Tretja skupina je v vodo namestila posebno mrežico, kjer so jo pustili eno uro. 
Posušeno mrežo z naplavljenimi delci so poslali na Morsko postajo, kjer so vsebino podrobneje 
analizirali. 
Učence zelo vzpodbujamo k pozitivnem odnosu do narave, da s svojimi dejanji doprinesejo k 
varovanju narave. Po končani izvedbi je sledil pogovor o delu, poročanje skupin in zapis vseh 
podatkov, ki so jih pridobili.  
Delo je potekalo pod mentorstvom učiteljev Nevenke Petek in Tadeja Trstenjaka.  
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MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU  

15. FEBRUAR - MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU. V duhu ozaveščanja so si na 

ta dan otroci pripeli zlato pentljo – simbol otroškega raka in se pridružili pri opominjanju ljudi, da 

je rak pri otrocih, na žalost, še kako prisoten. Za Junake 3. nadstropja so narisali risbice in izdelali 

izdelke. 
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OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 

V studiu Radia Ptuj, ki je bil oder sedme sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, so na 
predizboru zapeli tudi mladi pevci Osnovne šole Breg. Na predizboru sta v mlajši kategoriji 
sodelovali Ana Lackovič in Vita Stanovnik, v starejši pa Lana Kostanjevec in Enej Stanovnik.  
S pesmijo Kdo še verjame se je iz naše šole v mlajši kategoriji v polfinale uvrstila Vita Stanovnik, v 
starejši pa je napredovala Lana Kostanjevec s pesmijo Ne bodi kot drugi.  
 

 

 
Polfinalistki na izboru pevskega tekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi (Vita Stanovnik – levo, Lana 

Kostanjevec – desno) 
 
 

 
Tekmovalca na predizboru pevskega tekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi (Ana Lackovič – levo, Enej 

Stanovnik – desno) 
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POMEMBNI DOGODKI NA NAŠI ŠOLI V SLIKI IN BESEDI 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Vsako leto novembra učenci naše šole zajtrkujejo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz lokalno 
pridelanih zdravih in svežih sestavin (domač rženi kruh, maslo, med, čaj, jabolko in še kaj). V šolskem letu 
2020/2021 smo ga izvedli na daljavo, kar doma v domačem okolju. Popestrili pa smo ga z izdelovanjem 
novoletnih voščilnic.  
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25 

VALETA IN SLOVO DEVETOŠOLCEV  

Učenci 9.a in 9. b razreda so skupaj z razredničarkama pripravili valeto, ki je bila organizirana 
nekoliko drugače kot prejšnje. Učenci so pripravili plesni in zabavni program, na katerega so bili 
povabljeni učitelji in delavci šole.   

 
 

 
Učenci 9.a in 9.b razreda skupaj z razredničarkama Andrejo Letonja Vučič in Helgo Mihelač na končnem 

izletu.  
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Učenci 9.a razreda z razredničarko Andrejo Letonja Vučić 

 
Učenci 9.b razreda z razredničarko Helgo Mihelač. 
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

Šolsko leto 2020/2021 je bilo v vseh pogledih drugačno in tak je bil tudi zaključek bralne značke. 

Že v začetku leta smo načrtovali, da nas bo na šoli obiskal Boštjan Gorenc Pižama, pisatelj, 
prevajalec in komik. Seveda nam je to spet preprečila situacija s covid-19. 

Da pa bi vsaj malo popestrili letošnje leto, smo se odzvali povabilu Društva Bralna značka, ki je 
letos prvič organiziralo Festival bralne značke.  Organizirali so spletna srečanja s pisatelji, na 
katera smo se lahko brezplačno povezali preko zoom-a ob določenih terminih. Namesto da bi se 
odpravili v telovadnico, smo si nastop ogledali kar vsak razred v svoji učilnici. 
Mlajši učenci so se srečali z izvrstno pravljičarko Anjo Štefan, starejši pa z Boštjanom Gorencem 
Pižamo. Spregovoril je o nastajanju stripa Šnofijeva druščina; kje vse dobi navdih za svoje zgodbe 
in kako poteka tako ustvarjanje skupaj z ilustratorjem.  5.b pa so se odločili za srečanje s 
pisateljem Petrom Svetino. 
Učencem so bili nastopi všeč, zdeli so se jim zabavni, vendar so pogrešali stik v živo. Omenili so, 
da so bile moteče tehnične motnje (prekinjane govora in slike). Tako tudi na tem področju 
odkrivamo, da je stik med ljudmi še vedno prvobitna potreba, ki je nič ne more v celoti 
nadomestiti. Prav tako kot je branje knjig še vedno tista osnova bralne pismenosti, učenja in 
razgledanosti. 

     
Boštjan Gorenc – Pižama  

Vir fotografije: delo.si 
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OTROŠKI MESTNI SVET IN BREŠKI SVETNIKI 

V šolskem letu 2020/2021 smo imeli mini ptujsko županjo Majo Kostanjevec. Žal so se zaradi 
epidemije Covid – 19 seje Mestnega otroškega sveta izvajale na daljavo. Ob koncu šolskega leta 
pa so se otroški ptujski svetniki dobili na zaključnem srečanju z županjo Nuško Gajšek.  

    Maja Kostanjevec – mini županja                        Otroške mestne svetnice OŠ Breg (od leve Ajda Fajfar,   
                                                                                      Maja Kostanjevec, Lea Dolinar z županjo Nuško Gajšek)                                                                                                                       
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ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
 
 
 

 
 

Ime: __________________________________________ 

Priimek: ______________________________________ 

Razred: _______________________________________ 

Naslov: _______________________________________ 

Telefon: _______________________________________ 

Telefon staršev: _________________________________ 
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NAŠI CILJI  
 

 
 
 

»Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, 
  temveč tisto, kar bo postal.« 

(John Ruskin, angleški kritik) 
  

UČITELJI BOMO: 
 

1. skrbeli, da bodo otroci v šoli varni in 
uspešni; 

2. usmerjali in spodbujali otroka tako, 
da bo lahko razvil svoje sposobnosti; 

3. zagotovili pogoje, da bo vsak otrok 
dosegel tak nivo znanja in vedenja, ki 
ga je sposoben doseči; 

4. vzgajali otroke v duhu dobrih 
medsebojnih odnosov in razvijali čut 
odgovornosti; 

5. sodelovali s starši in jih redno 
obveščali o napredku otroka. 

STARŠI BOMO: 
 
1. spodbujali svojega otroka pri delu za 

šolo, pri pisanju domačih nalog in pri 
učenju; 

2. preverjali, ali otrok v šolo prinaša 
šolske potrebščine in copate; 

3. redno obveščali učitelje o vseh 
posebnostih, ki bi lahko vplivale na 
delo in vedenje otroka v šoli; 

4. redno prihajali na šolske prireditve, 
govorilne ure in roditeljske sestanke; 

5. ____________________________________ 

____________________________________ 

 UČENEC/UČENKA BOM: 
 

1. redno in pravočasno prihajal/-a v 
šolo; 

2. delo v šoli in doma opravil/-a kar 
najbolje; 

3. imel/-a vsak dan pri pouku vse, kar 
bom potreboval/-a; 

4. do vseh ljudi vljuden/vljudna in bom 
vedno pripravljen/-a pomagati – 
nikoli ne bom nasilen/nasilna; 

5. spoštoval/-a svoje sošolce, starše, 
učitelje in vse druge; 

6. skrbel/-a za red in čistočo v šoli, na 
ulici in doma; 

7. ___________________________________ 

         ___________________________________ 
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KONTAKTNI PODATKI ŠOLE  

 
Ime in naslov šole:  Osnovna šola Breg 
   Rogaška cesta 6 
   2250 Ptuj 
 

Spletna stran šole: http://www.os-breg.si  
Elektronska pošta: info@os-breg.si ali tajnistvo@os-breg.si  
Telefon: 02 788 12 80 
Faks:   02 788 12 90 
 

Transakcijski račun pri UJP:  01296-6030676272 
Davčna številka:    70196958 
Matična številka:    5087155000 
 

 OSEBA TELEFON E-POŠTA 

Ravnatelj Milan Fakin 02 788 12 80 ravnatelj@os-breg.si 

Pomočnica ravnatelja Jasna Brec 02 788 12 83 jasna.brec@os-breg.si  

Tajništvo Maja Štrucl 02 788 12 80 tajnistvo@os-breg.si 

Računovodstvo Brigita Tumpej 02 788 12 86 racunovodstvo@os-breg.si 

Zbornica strokovni delavci 02 788 12 84  

Pedagoginja Maja Kres, Alenka Kukovec 02 788 12 87 maja.kres@os-breg.si 
alenka.kukovec@os-breg.si 

Knjižnica Anja Tikvič, Urša Kac 02 788 12 88 knjiznica@os-breg.si 

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA 

Pouk se je v tem šolskem letu pričel 1. septembra 2021. Za učence 9. razreda se pouk zaključi 15. 
junija 2022, za vse ostale učence pa 24. junija 2022. Realizirali bomo 189 dni pouka za učence od 
1. do 8. razreda in 182 dni za učence 9. razreda. Med dneve pouka štejemo tudi kulturne, 
naravoslovne, športne in tehniške dneve, šole v naravi, življenje v naravi in ekskurzije.  
 

OCENJEVALNA OBDOBJA 
Šolsko leto 2021/2022 se deli na dve ocenjevalni obdobji: 

a) 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra do 31. januarja, 
b) 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 15. junija za učence 9. razreda; 

            od 1. februarja do 24. junija za učence ostalih razredov. 

OCENJEVALNE KONFERENCE 
Obdobje Stopnja Datum 

1. ocenjevalno 
obdobje 

od 1. do 5. razreda četrtek, 27. 1. 2022 
od 6. do 9. razreda četrtek, 27. 1. 2022 

2. ocenjevalno 
obdobje 

              9. razred ponedeljek, 10. 6. 2022 
od 1. do 5. razreda ponedeljek, 20. 6. 2022 
od 6. do 8. razreda ponedeljek, 20. 6. 2022 

http://www.os-breg.si/
mailto:info@os-breg.si
mailto:tajnistvo@os-breg.si
mailto:ravnatelj@os-breg.si
mailto:jasna.brec@os-breg.si
mailto:tajnistvo@os-breg.si
mailto:racunovodstvo@os-breg.si
mailto:maja.kres@os-breg.si
mailto:knjiznica@os-breg.si


32 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 

Šola posluje pet dni v tednu: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. 
 

VRSTA DEJAVNOSTI POSLOVNI ČAS 

Jutranje varstvo od 6.00 do 8.15 

Redni pouk 
[od 7.30 do 14.35] 

od 8.20 do 14.35 
Podaljšano bivanje od 12.00 do 16.05 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 12.00 do 20.00 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji zunanjih uporabnikov prostorov od 16.00 do 21.30 

Vodstvo šole od 7.00 do 15.00 

 

ŠOLSKE URE IN ODMORI 

Ura pouka Začetek Konec Odmor 
0. 7.30 8.15 8.15–8.20 
1. 8.20 9.05  
2. 9.10 9.55  

ODMOR 9.55 10.20 malica 1.–9. razred 
3. 10.20 11.05  
4. 11.10 11.55  
5. 12.00 12.45  
6. 12.50 13.35 kosilo – 15 minut 
7. 13.50 14.35  
8. 14.35 15.20  
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ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022 

Datum Vsebina Opomba 

1. 9. 2021 1. šolski dan – začetek pouka SRE 

4. 10. do 8. 10. 2021 Teden otroka cel teden 

5. 10. 2021 prireditev ob svetovnem dnevu učiteljev TOR 

5. 10. 2021 svetovni dan učiteljev TOR 

25. 10.–1. 11. 2021 JESENSKE POČITNICE  (25. 10.–1. 11. 2021) PON–PON 

31. 10. 2021 dan reformacije NED 

1. 11. 2021 dan spomina na mrtve PON 

19. 11. 2021 tradicionalni slovenski zajtrk PET 

20. 11. 2021 UNICEF – svetovni dan otrok SOB 

2. ali 9. 12. 2021  bazar, predpraznična prireditev ČET 

24. 12. 2021 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti PET 

25. 12. 2021 božič SOB 

26. 12. 2021 dan samostojnosti in enotnosti NED 

25. 12.–2. 1. 2022 NOVOLETNE POČITNICE (25. 12.–2. 1. 2022) SOB – NED 

1. 1. in  2. 1. 2022 novo leto SOB, NED 

27. 1. 2022 1. ocenjevalna konferenca ČET 

31. 1. 2022 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA ODOBJA PON 

4. 2. 2022 proslava pred slov. kulturnim praznikom PET 

7. 2. 2022 pouka prost dan PON 

8. 2. 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik TOR – praznik 

11. in 12. 2. 2022 informativna dneva za vpis v srednje šole PET, SOB 

28. 2.–4. 3. 2022 ZIMSKE POČITNICE (28. 2.– 4. 3. 2022) PON–PET 

sredina marca srečanje nadarjenih učencev (pogojeno s COVID-19) SOB 

18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek PON 

21. 4. 2022 DAN ŠOLE – ŠOLA PRIHODNOSTI ČET 

27. 4. 2022 dan upora proti okupatorju SRE - praznik 

27. 4.–2. 5. 2022 PRVOMAJSKE POČITNICE (27. 4.– 2. 5. 2022) SRE – PON 

1. 5. – 2. 5. 2022 praznik dela NE - PON 

15. 6. 2022 ZAKLJUČEK POUKA   9. razred SRE 

24. 6. 2022 ZAKLJUČEK POUKA 1.–8. razred, proslava PET 

25. 6. 2022 dan državnosti SOB 

25. 6.–31. 8. 2022 POLETNE POČITNICE (25. 6.–31. 8. 2022) SOB - SRE 
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VZGOJNI NAČRT, HIŠNI  RED IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 
 so v celoti objavljeni na spletnem naslovu šole: http://www.os-breg.si. 
 
POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA REDA  
Varnost učencev  

Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:   
- uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protidrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka …) v 

skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi;  
- upoštevanje navodil Požarnega reda (nadzorovanje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, 

oznake poti evakuacije);  
- pravila obnašanja v šolskem prostoru;  
- prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, ki ogrožajo zdravje in varnost učencev, vaje 

evakuacije učencev za primer nevarnosti (Načrt evakuacije); 
- zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči – opremljene s sanitetnim 

materialom v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …);  
- ukrepanje v primeru poškodb ali ob slabem počutju učenca;  
- upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti);  
- drugi ukrepi.   
 

Šola je dolžna poskrbeti za varnost učencev s tem, da:  
- izvaja različne aktivnosti in ukrepe za ugotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja;  
- oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi na ekskurzijah, 

športnih, naravoslovnih, tehniških in kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ...  
- zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za 

izvajanje učnih načrtov;  
- zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter 

zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti;  
- zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo v akcijah urejanja šole in šolske okolice;  
- zagotovi varstvo med prostimi urami učencev;  
- prepoveduje zapuščanje šolskega prostora v času pouka in dejavnosti;  
- skrbi, da učenci v OPB gredo domov z osebami, za katere starši pisno soglašajo.  
Dolžnost šole je, da varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, 
nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in 
pred tem, da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.  
 
Prometna varnost  

Šola je v sodelovanju s predstavniki zunanjih institucij in v skladu z nacionalnimi smernicami izdelala Načrt 
šolskih poti. Ta je objavljen na spletni strani šole in izobešen v šoli na oglasni deski. Šola v sodelovanju s 
policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu informira učence in starše o varnosti v 
cestnem prometu, o zagotavljanju varnosti na šolskih poteh. Deli gradivo, organizira predavanja in oglede 
šolskih poti v okolici šole, zlasti za najmlajše učence. Starše spodbuja, da so kot udeleženci v prometu 
otrokom vzor, da upoštevajo cestnoprometne predpise, otroke postopno uvajajo na samostojno in varno 
uporabo prometnih površin. V sklopu pouka in dni dejavnosti delavci šole učence seznanjajo s prometnimi 
znaki in predpisi ter vztrajajo, da učenci upoštevajo pravila, ko v spremstvu delavcev šole uporabljajo 
prometne površine. Šola organizira tečaj za kolesarje in kolesarski izpit za učence. Šola za kolesa ne 
odgovarja. Šola opozarja učence, da se ne vozijo s kolesi po šolskem dvorišču in igrišču, saj s tem ogrožajo 
ostale učence.  

http://www.os-breg.si/
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Šola poziva starše in ostale odrasle, da:   
- parkirajo svoja vozila na šolskem parkirišču ob avtobusni postaji;  
- ne parkirajo na postajališču šolskega avtobusa;   
- ne vozijo svojih otrok na notranji del šolskega dvorišča;   
- prilagodijo hitrost vožnje območju umirjenega prometa.  

 
Šola opozarja pristojne organe o nevarnih točkah na cestah (nezadostni signalizaciji, urejenih pločnikih, 
prehodih za pešce), o neurejenih avtobusnih postajališčih.  
 
Učenci zaradi svoje varnosti in varnosti drugih:  

- uporabljajo varne šolske poti;  
- upoštevajo prometno ureditev in signalizacijo;  
- se vozijo s kolesi, ko imajo opravljen kolesarski izpit;  
- v šolske prostore ne prihajajo z rolerji.  

 
 
PRAVILA VEDENJA IN RAVNANJA 
Šolska pravila so dogovori, ki ščitijo pravice učencev in delavcev šole, skrbijo za varnost in dobro počutje. 
Zapisana so v Hišnem redu in Pravilih šolskega reda.  
 
Pravila obnašanja na šolskem avtobusu in postajališčih 

1. Ko učenci čakajo na avtobus, stojijo na pločniku ob postajališču oz. ob cestišču (če ni oznak).    
2. Ko pripelje avtobus, počakajo, da voznik ustavi, odpre vrata in dovoli vstop (sprednja vrata).   
3. Vstopajo v koloni in se ne prerivajo, upoštevajo bonton (pozdravljanje).  
4. Na sedežu so obrnjeni v smeri vožnje.  
5. Med vožnjo so pripeti z varnostnim pasom.  
6. Na avtobusu ne jedo in ne pijejo.  
7. Med vožnjo ne motijo voznika.  
8. Na izstopnih postajah voznik odpre vsa vrata in učenci mirno ter varno izstopijo.  
9. Ko izstopijo, počakajo, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujejo pot. 
10. Čuvajo opremo avtobusa, skrbijo za red in čistočo na avtobusu in postajališču. 
11. Ne tekajo pred avtobusom ali za njim.  
12. Če se učenci neprimerno obnašajo ali delajo škodo, voznik kršitelje zapiše in obvesti šolo, ki 

učencu lahko začasno omeji uporabo avtobusnega prevoza.  

Pravila ob prihodu v šolo 

Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom 
za pričetek pouka oz. programa. Učenci se preobujejo v šolske copate in odložijo 
oblačila v garderobi oz. na hodniku.   
 
Odhajanje učencev iz šole  

- Med poukom in med odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani.  
- »Vozači« v času čakanja na avtobus ne smejo zapuščati šolskega prostora.  
- Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. 

Zadrževanje v šolskih prostorih ali garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih ni dovoljeno.  

- Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano 
varstvo, učencem »vozačem«, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih 
interesnih dejavnosti ali drugih v šoli dogovorjenih dejavnosti.  

- Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši in v 
primeru zdravstvenih težav.  
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Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi 
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno. V učilnice in v jedilnico 
lahko vstopajo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem strokovnih delavcev. Zaradi varnosti lahko ravnatelj 
gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v 
dogovorjenem času.   
 
Pouk  
Po zvonjenju so učenci v razredu in se pripravijo na pouk.  
Učenci pri pouku aktivno sodelujejo in upoštevajo navodila učitelja ter upoštevajo skupno dogovorjena 
razredna pravila.  
Po končani uri pospravijo za seboj in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj.  
Med poukom ne jedo in ne pijejo in ne uporabljajo telefona.  
 
Pravila med odmori  
Učenci upoštevajo navodila dežurnih učiteljev in usmeritve delavcev šole.  
Učenci se gibajo umirjeno (brez kričanja, prerivanja, spotikanja, suvanja …).  
Uporaba telefonov med odmori ni dovoljena.  
 
Pravila v jedilnici  
V jedilnici se učenci pogovarjajo šepetaje in ne povzročajo hrupa. 
Pred jedjo poskrbijo za higieno rok.  
Spoštljivo in odgovorno ravnajo s hrano.  
Uporabljajo jedilni pribor.  
Vedejo se kulturno.     
Po jedi pospravijo in počistijo za seboj, tudi mize.  
 
Hodniki   
Gibajo se umirjeno in ne kričijo.  
Upoštevajo pravilo desnega, tudi na stopnišču.  
 
Učilnice in drugi prostori  
V učilnicah, telovadnici, knjižnici in garderobi učenci in delavci šole upoštevajo navodila za te prostore.  
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Opravičevanje odsotnosti  
Učenec je dolžan obiskovati pouk in dejavnosti obveznega programa ter interesne dejavnosti, ki jih je 
izbral. Razrednik sproti pregleduje izostanke in ustrezno ukrepa v skladu s predpisi.  
 

 Starši morajo najkasneje v petih dneh razredniku sporočiti vzrok izostanka učenca.  
 Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik 

pozove starše, da sporočijo vzrok izostanka.  
 Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno v pisni obliki. Spodaj prilagamo predlog 

obrazca z zahtevano vsebino. 
 Starši lahko napovedo odsotnost učenca po e-pošti, vendar morajo oddati tudi podpisano pisno 

opravičilo o odsotnosti, če tako zahteva razrednik. Opravičila je treba posredovati najkasneje v 
petih dneh po prihodu učenca v šolo. V primeru odsotnosti razrednika se opravičila oddajo 
vodstvu šole.  

 Če razrednik v roku petih dni ne dobi opravičila, šteje izostanek za neopravičen, razen če je bilo 
opravičilo predloženo po izteku roka iz opravičljivih razlogov.  

 Kadar učenec zaradi bolezni ostane doma več kot pet šolskih dni, razrednik zahteva zdravniško 
opravičilo na predpisanem obrazcu. 

 
Primer opravičila izostanka učenca od pouka s strani staršev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                         (kraj in datum) 

 

 

 

 

O P R A V I Č I L O 

 

Spoštovani g./ga. ____________________________! 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od _________________________ do 

___________________ moji hčerki/mojemu sinu _____________________________ 

zaradi ________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Lep pozdrav! 

                                                                                       (lastnoročni podpis) 
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ŠOLSKI OKOLIŠ IN PROSTORSKI POGOJI 
 
Osnovna šola Breg zajema učence iz šolskega okoliša Mestne občine Ptuj in deloma Občine Hajdina. 
Opredelitev šolskega okoliša 
MO Ptuj, Mestna četrt Breg:  
Abramičeva ulica, Arničeva ulica, Čehova ulica, Čopova ulica, Draženska cesta, Finžgarjeva ulica, Golobova 
ulica, Gromova ulica, Hauptmaničeva ulica, Hreničeva ulica, Ilčeva ulica, Jezova ulica, Jurčičeva ulica, K 
Mitreju, Kersnikova ulica, Koresova ulica, Lazarjeva ulica, Linhartova ulica, Majdina pot, Mariborska cesta, 
Mejna cesta, Mestni log, Meškova ulica, Mežanova ulica, Mlinska cesta, Na obrežju, Na postajo, Ob Dravi, 
Ob Studenčnici, Ob železnici, Pergerjeva ulica, Petrovičeva ulica, Poljska cesta, Pot v toplice, Povodnova 
ulica, Praprotnikova ulica, Prežihova ulica, Rimska ulica, Rogaška cesta, Sagadinova ulica, Seliškarjeva ulica, 
Selska cesta, Slekovčeva ulica, Sodnice, Spolenakova ulica, Stritarjeva pot, Suha Veja, Tavčarjeva ulica, 
Toplakova ulica, Trajanova ulica, Trdinova ulica, Turniška ulica, Ulica 14. divizije, Ulica Haloškega voda, Ulica 
Pohorskega bataljona, Ulica Šercerjeve brigade, Ulica Žetalskega Jožeta, Ulica prvega maja, Vespazianova 
ulica, Zadružni trg, Zagrebška cesta, Zidanškova ulica, Žunkovičeva ulica.  
Občina HAJDINA: Sp. Hajdina št. 22 č in od št. 65 do št. 143, Draženci od št. 1 do št. 101 in Gubčeva ulica.    
 
ŠOLSKI PROSTOR: Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za izvajanje 
učno-vzgojnega procesa. Na tem območju veljajo pravila hišnega reda. 
 

PRITLIČJE: MANSARDA: PRVO NADSTROPJE 

BK 01 – kabinet BIO – KEM 
BU 01 – učilnica BIO – KEM – 8.b 
BU 02 – učilnica MAT – FIZ – 6.a 
BK 02 – kabinet MAT – FIZ 
BK 03 – kabinet SLJ 
BU 03– učilnica SLJ – 9.b 
BU 04 – učilnica TJA, N2N – 7.a 
AZBO – zbornica 
ATAJ – tajništvo šole 
AU 05 – učilnica SLJ – 6.b 
AU 06 – učilnica TIT 
KNJIŽNICA – AKNJ - klet 

BU 11 – učilnica 2. b 
BU 12 – učilnica 3. a 
BU 13 – učilnica  1. b 
BU 14 – učilnica  1. a 
BU 15 – učilnica 2. b 

BU 16 – učilnica GOS 
AK 10 – kabinet LUM, RAČ 
AU 11 – učilnica RAČ 
AU 12 – učilnica LUM, GUM – 8.a 
AU 13 – učilnica MAT – 9.a 
AK 13 – kabinet MAT 
AU 14 – učilnica ZGO – 7.b  
AK 14 – kabinet ZGO 
 

DRUGO NADSTROPJE 

AU 21 – učilnica za učne skupine 
APED – pisarna pedagoginje 
AU 22 – učilnica 4. b 
AU 23 – učilnica 4. a 
AK 23 – pisarna pomočnice ravnatelja 
AU 24 – učilnica 5. a 

 
Šolsko dvorišče, igrišče in parkirišče z avtobusnim postajališčem 
Šolsko dvorišče, igrišče in parkirišče za avtobusnim postajališčem so del šolskega prostora, zato na teh 
prostorih veljajo šolska pravila.   
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Tlorisi šolske zgradbe:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Pritličje šole 

Prvo nadstropje šolske zgradbe 
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PREVOZI UČENCEV  

Do brezplačnega prevoza so osnovnošolci upravičeni v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Učenci 
imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako 
mora šola poskrbeti za prevoz otrok, ne glede na oddaljenost od šole, če je ogrožena varnost učenca na 
poti v šolo.  
Zaradi lastne varnosti in varnosti ostalih otrok učenci mirno čakajo na postajališču, dokler se avtobus 
povsem ne ustavi. Vstopajo v vrsti in se ne prerivajo.   
Starši zaprosijo za vozovnico na začetku šolskega leta na anketnem obrazcu, ki ga izda šola, in označijo 
postajališče. Avtobusni prevoznik Arriva bo zagotovil učencem, ki še nimajo vozovnic, nove vozovnice. 
Učenci so ob vstopu na avtobus vozniku dolžni pokazati vozovnico. 
 
Za učence s področja šolskega okoliša OŠ Breg v šolskem letu 2021/2022 izvaja redne šolske prevoze 
avtobusni prevoznik Arriva.  
 
VOZNI RED AVTOBUSOV  

 
Zjutraj – prevoz v šolo 
 
 
 
 
 

Popoldne – prevoz domov 
 

Postaja 1. vožnja 2. vožnja 2. vožnja 

Suha Veja 6.55 7.55  
Draženci 14 b 6.56 - 7.51 
Draženci 76 c 6.57 - 7.52 
Draženci obračališče 6.59 - 7.55 
Draženci 21 d 7.01 - 7.57 
Draženci 34 7.02 - 7.58 
Turnišče – Mercator 7.04 7.59  
Turnišče – Na postajo 15 7.06 8.01  
AP Šparavček 

  
8.03 

AP Poljska cesta 7.09 8.04  
OŠ Breg 7.12 8.07 8.06 

 Drugo nadstropje šolske zgradbe 
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Postaja 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 
AP Poljska cesta 13.14 14.04 15.19 
Turnišče – Na postajo 15 13.16 14.06 15.21 
Turnišče – Mercator 13.18 14.08 15.23 
Draženci 34 13.20 14.10 15.25 
Draženci 21 d 13.22 14.12 15.27 
Draženci obračališče 13.24 14.14 15.29 
Draženci 76 c 13.26 14.16 15.31 
Draženci 14 b 13.28 14.18 15.33 
Suha veja 13.30 14.20 15.35 

*Dopuščena je možnost spremembe voznega reda. 
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ORGANI UPRAVLJANJA 
Svet zavoda  
Svet zavoda je najvišji organ šole in ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 različnih predstavnikov v sestavi: 
 
 

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki šole Predstavniki staršev 

 Vlado Koritnik 
 Gorazd Orešek 
 Damjana Vrbnjak 

 Maja Štrucl 
 Ivanka Vidovič 
 Uroš Sagadin 
 Tomaž Vindiš 
 Petra Lešnik   

 Ksenija Cebek 
 Nina Topolovec 
 Igor Radaš 

Predsednica Sveta zavoda je Ivanka Vidovič,  njen namestnik je Tomaž Vindiš. 
Mandat Sveta zavoda traja štiri leta in traja od februarja 2021 do februarja 2025. 

 
Ravnatelj 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter opravlja naloge, ki so določene z zakonom. 
Zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za 
izvajanje obveznosti do ustanoviteljice, ki so določene z odlokom in drugimi predpisi. Delo ravnatelja 
opravlja g. Milan Fakin.  
 
Pomočnik ravnatelja  
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost in obveznost drugega 
strokovnega dela, za katero ga pooblasti ravnatelj. Pomočnica ravnatelja je od 1. 9. 2017 ga. Jasna Brec. 
 
Svet staršev  
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljajo ga predstavniki staršev 
vsakega oddelka učencev na šoli. Na prvem roditeljskem sestanku starši izberejo in potrdijo svojega 
predstavnika v Svet staršev.  

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole (učiteljice, učitelji, vzgojitelja, svetovalna delavka, 
knjižničarka, računalnikar, laborant in drugi strokovni delavci).  

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku.  

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij, ki obravnavajo problematiko 
predmeta oz. predmetnega področja in usklajujejo merila za ocenjevanje. 

Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodeluje s starši in odloča 
o vzgojnih ukrepih.  
 
Skupnost učencev 

Učenci uresničujejo svoje interese in pravice s pomočjo svojih predstavnikov, ki so povezani v skupnost 
učencev. Skupnost učencev je organ, ki zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti ter skrbi za njihovo 
uresničevanje. Mentorica je Alenka Kukovec. Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament, ki ga 
skupnost učencev skliče najmanj dvakrat letno.  
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

Starši in strokovni delavci šole se srečujejo na:  
• roditeljskih sestankih,  
• pogovornih urah,  
• predavanjih za starše,  
• individualnih razgovorih v okviru šolske svetovalne službe,  
• sestankih Sveta staršev in  
• neformalnih srečanjih.  
 
Popoldanske pogovorne ure so skupne ali individualne. Na razgovor z učiteljem/učiteljico so starši 
vabljeni tudi v  času dopoldanskih pogovornih ur, ki bodo objavljene na spletni strani šole in na šolski 
oglasni deski po razporedu, ki ga bodo pripravili strokovni delavci.  
Za dobro počutje na šoli in čim boljše vzgojno-izobraževalno delo je zelo pomembno sodelovanje med 
starši, šolo in učenci.  

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

se bodo izvajali/-e praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17. uri, za vse starše od 1.–9. razreda.  
 

Datumi v 1. polletju Datumi v 2. polletju 
13., 14., 15. 16. september 2021 10. marec 2022 

7. oktober 2021 7. april 2022 
4. november 2021 5. maj 2022 
6.  januar 2022 2. junij 2022 

 

SKUPNA PREDAVANJA IN RODITELJSKI SESTANKI ZA VSE STARŠE 

 
Skupna predavanja in roditeljski sestanki se bodo izvajali prilagojeno glede epidemiološke slike v državi.  
Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste le tako lahko spremljali 
napredek otroka in mu boste po potrebi pravočasno priskočili na pomoč. Podpora staršev otrokom veliko 
pomeni. 
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ORGANIZACIJA DELA – PREGLED OBVEZNEGA PREDMETNIKA S ŠTEVILOM UR 

A: OBVEZNI PROGRAM Skupaj ure predmeta 

Predmeti/razred  1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Skupaj 
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318.0 
Tuji jezik 

2 2 2 2 3 4 4 3 3 
 
70+796 

Drugi tuji jezik (RaP)       2 0 0   70,0 
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1   487,0 
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1   452,0 
Družba    2 3       175,0 
Geografija      1 2 1,5 2   221,5 
Zgodovina      1 2 2 2   239,0 
Domovin. in državljan. 
kultura in etika       1 1      70,0 

Spoznav. okolja 3 3 3         315,0 
Fizika        2 2   134,0 
Kemija        2 2   134,0 
Biologija        1,5 2   116,5 
Naravoslovje      2 3     175,0 
Narav. in tehnika    3 3       210,0 
Teh. in tehnolog.      2 1 1    140,0 
Gospodinjstvo     1 1,5        87,5 
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2   834,0 
Izbirni predmet 1       1 1 1   204,0 
Izbirni predmet 2       1 1 1   102,0 
Izbirni predmet 3       1 1 1   102,0 
Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   103,5 

Št. predmetov 6 7 6 8 9 11 15 17 14 7987,5 
Št. ur tedensko 20 23 24 24 26 26 29,5 32 32  
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  
Št. ur pouka razreda 700 735 840 840 910 910 1102 1050 960 7987,5 

 
 

Dnevi dejavnosti/število dni letno                                                              Skupaj ure dejavnosti 
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 
Št. tednov  3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Št. dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 675,0 

 

B: RAZŠIRJENI PROGRAM (Poskus RaP) 
Učna pomoč 
učencem  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,0 

DOP/DOD pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
Neobv. izbirni pred. 
–1. (2.) tuj jezik  

2   
2 

(1) 
2 

(1) 
2 

(1) 
2 2 2  

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, varstvo vozačev, šola v naravi 



45 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 
S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz 
učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja.  
Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje in standarde znanja 
in se opravi po preverjanju znanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni in pisni odgovori, likovni, tehnični, praktični 
in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri ocenjevanju znanja mora biti 
zagotovljena javnost ocenjevanja. V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi 
ocenami, od 1. septembra 2013 pa se glede na spremembo Zakona o osnovni šoli ocenjuje znanje učencev 
s številčnimi ocenami od tretjega do devetega razreda. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom 
določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina 
ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom 
določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer 
večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.  
Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. 
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru 13. člena 
Pravilnika o preverjanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (ponovitev ocenjevanja pisnih 
izdelkov).    

»Kar je naučeno v mladosti, je vklesano v kamen.«  Indijanski pregovor 

Oblike diferenciacije od 4. do 9. razreda 
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede 
na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija). 
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine 
ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah (fleksibilna diferenciacija). 
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z 
razporeditvijo učencev v manjše učne skupine (delna zunanja diferenciacija).   
Pri vseh oblikah diferenciacije v 8. in 9. razredu imajo učenci možnost dosegati vse cilje oz. standarde znanj, 
opredeljene v učnih načrtih. Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu, mora biti enak, 
ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja. 

Fleksibilni predmetnik 
V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali fleksibilni predmetnik v 6., 7., 8. in 9. razredu. Predmeti, ki se 
izvajajo po fleksibilnem predmetniku, se izvajajo v strnjeni obliki eno polovico šolskega leta ali v strnjenih 
šolskih urah. 
 
 
 
 
 
 
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 
Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in 
izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni 
skladno z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 
Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. Zahtevo lahko poda tudi šola, vendar mora o tem prej 
seznaniti starše. Starši oz. šola odda vlogo Zavodu za šolstvo, OE Maribor, ki začne postopek usmeritve. 
Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je opredeljen v odločbi o usmeritvi. Za vsakega učenca 
z odločbo o usmeritvi šola v 30 dneh po prejemu le-te izdela individualizirani program dela z učencem, ki 
določa oblike dela, načine izvajanja pomoči, potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in 

Razred  Predmeti  
6.  GOS, TIT, SLJ,  GEO, LUM  
7.  SLJ, TIT, LUM, VEO, TVZ, FIK, NAR   
8.  SLJ, TIT, LUM, BIO, GEO,  FIE, VES, LIS2, MME    
9.  SLJ, VEA, FIJ,  LUM, GUM, LIS2  
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ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Dodatno strokovno pomoč izvajajo 
strokovni delavci šole ali zunanji strokovni sodelavci. Strokovna skupina ob polletju in koncu šolskega leta 
preveri ustreznost individualiziranega programa in pripravi smernice za naslednje šolsko leto.  
 

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 
standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči vključitev 
v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. 
 

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke 
na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali v športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za 
vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v 
dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 
Evidentiranje nadarjenih otrok se izvede ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri učencih 4. 
razreda bo v soglasju s starši tekom šolskega leta 2021/22 izvedena identifikacija in nato bodo izdelani 
individualizirani programi za učence, ki bodo dosegli zahtevane kriterije. Za učence, ki so že bili prepoznani 
kot nadarjeni učenci v preteklih letih, razredniki v sodelovanju s starši, z učenci in s strokovnimi delavci do 
konca septembra izdelajo individualizirane programe, ki se evalvirajo ob zaključku šolskega leta. 
 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Obiskovanje dodatnega in dopolnilnega pouka je prostovoljna odločitev učenca in staršev. Ko se učenec 
prijavi k dopolnilnemu oz. dodatnemu pouku, ga je dolžan redno obiskovati.  
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Izvajalci so učitelji. 
Organiziran je iz naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, fizike in kemije. 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Izvajalci so učitelji. Organiziran je 
iz naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, kemije in fizike. Učenec lahko pride k 
dopolnilnemu pouku tudi v primeru, če bi rad dopolnil svoje znanje o določeni snovi pred preverjanjem ali 
ocenjevanjem znanja. 
 

IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU 
 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih 
predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegov 
starši. Izmed ponujenih izbirnih predmetov so se učenci v šolskem letu 2021/2022 odločili za naslednje 
izbirne predmete:  

IZBIRNI PREDMETI Oznaka Nosilec skupin Ure 

Turistična vzgoja (IP-TVZ) Bojana Murko 1 1,00 

Šport za zdravje (IP-ŠZZ) Branimir Komel 1 1,00 

Šport za sprostitev (IP-ŠSS) Branimir Komel 1 1,00 

Izbrani šport − nogomet (IP-IŠP) Branimir Komel 1 1,00 

Organizmi v naravi in umetnem okolju (IP – ONA) Nevenka Petek 1 1,00 

Multimedija (IP – MEM) Oliver Buček 1 1,00 

Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP – FIE) Bojana Murko 1 1,00 

Filozofija za otroke – Jaz in drugi (IP – FIJ) Bojana Murko 1 1,00 

Filozofija za otroke – Kritično mišljenje (IP – FIK) Bojana Murko 1 1,00 

Vezenje – slikarski, marjetični vbodi (IP – VES) A. Letonja Vučić 1 1,00 

Vezenje – Angleško vezenje in rišelje vezenje (IP – VEA) A. Letonja Vučić 1 1,00 

Astronomija: Sonce, Luna, Zemlja (IP – SLZ) Petra Lešnik 1 1,00 

Poskusi v kemiji (IP – POK) Nevenka Petek 2 2,00 

Likovno snovanje 2 (IP-LS2) Romana Kiseljak 1 1,00 

Skupaj   15 15,00 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V RAP-u 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: 
- 1. razreda lahko izbere pouk prvega tujega jezika (TJA) v obsegu dveh ur tedensko, 
- 4., 5. in 6. razreda lahko izbere eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve uri, 

če izbere tuj jezik kot neobvezni izbirni predmet. 
- 7., 8. in 9. razreda lahko izbere dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov, če izbere tuj jezik 

kot neobvezni izbirni predmet.  
Sodelovanje v Poskusu RaP pa šoli omogoča, da v 1. razredu izvajamo pouk prvega tujega jezika v okviru 
rednega predmetnika ter pouk drugega tujega jezika v 7. razredu kot redni predmet. Ostali neobvezni 
predmeti, ki jih šola izvaja, se za razliko od ostalih šol v šoli, ki izvaja poskus, ne ocenjujejo. 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI NA OSNOVNI ŠOLI BREG 
 

1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 

Predmet/ 
oznaka 

Število 
učencev 

Število skupin Število ur 
tedensko 

Razred Nosilec 

Angleščina (N1A) 
TJA (POSKUS) 

29 2 2 1. Mateja Krajnc  

Skupaj 29 2 4   
 

2. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 

Predmet/ 
oznaka 

Število 
učencev 

Število skupin 
Število ur 
tedensko 

Razred Nosilec 

Nemščina N2N 63 3 
2 4. Mateja Sagadin 
2 5.  Mateja Sagadin 
2 6. Mateja Sagadin 

Šport NŠP 39 2 
1 4.a, b, 5.a  Tomaž Vindiš 
1 5.a in 6. a, b Branimir Komel 

Skupaj  5 12   
 

3. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 
Predmet/ 

oznaka 
Število 

učencev 
Število skupin 

Število ur 
tedensko 

Razred Nosilec 

Nemščina -2TJ 33 2 4 7. 
M. Jeršič,              
M. Sagadin 

Nemščina  N2N 30 
 2 8. M. Sagadin 
 2 9. M. Sagadin 

Skupaj  2 8   
 

Nemški jezik kot neobvezni izbirni predmet (N2N) 
Učencem se je za šolsko leto 2021/2022 v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu ponudil drugi tuji jezik – nemščina 
kot neobvezni izbirni predmet. 
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PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) in Pravil 
o določitvi statusa učenca kot perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega 
mladega umetnika starši oz. skrbniki do 30. septembra razredniku oddajo vlogo za pridobitev statusa, ki jo 
izpolnijo starši oz. skrbniki in trenerji oz. mentorji ter priložijo zahtevana potrdila. Vloge preveri komisija za 
določitev statusa športnika oz. umetnika in predlaga ravnatelju šole, da odloči o dodelitvi statusu učenca s 
sklepom.  
Status velja eno leto in obvezuje tako šolo kot učenca. Če učenec ne spoštuje dogovora, se mu status 
odvzame. O pritožbah odloča ravnatelj oz. pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik Sveta zavoda. 
Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 
Razrednik pripravi dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti v osmih dneh po dodelitvi statusa; veljati 
začne, ko ga podpiše vsaj eden od staršev in ravnatelj. Če učenec po svoji krivdi ne upošteva 
dogovorjenih obveznosti, mu lahko šola status odvzame. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

Ob koncu drugega in tretjega VIO se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Dosežki 
NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju učencev. Šola učenca 
in starše ob koncu pouka obvesti z obvestilom o dosežkih.  
NPZ je za učence v 6. in 9. razredu obvezno (Sprememba ZOsn). Traja predvidoma 60 minut. Na isti dan 
opravljajo učenci preverjanje le iz enega predmeta. Ob zaključku drugega VIO, v 6. razredu, se preverja 
znanje iz maternega jezika, matematike in tujega jezika. V 9. razredu se obvezno preverja znanje iz 
maternega jezika, matematike in tretjega predmeta. Ministrstvo s sklepom v mesecu septembru določi, 
kateri bo tretji predmet za posamezno šolo. NPZ se izvaja samo v rednem roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA  

Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole. Predstavlja odprto informacijsko učno 
okolje in prostor raziskovalnega in sodelovalnega učenja. Njen namen je skupno dosegati cilje posameznih 
predmetov ter zajeti kroskurikularne teme; spodbujati medpredmetne povezave, seznanjati z 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo, razvijati pismenost in bralno kulturo, sodelovati s splošnimi 
knjižnicami. Z vsakim razredom se izvedejo 4 ure knjižnično-informacijskega znanja, ki ga načrtujeta 
knjižničarka in učitelj skupaj. 
Izposoja gradiva je brezplačna. Uporabnik knjižnice si lahko izposodi naenkrat največ 4 knjige (1. razred 1 
knjigo, 2. razred 2 knjigi, 3. razred 3 knjige). Rok izposoje je 14 dni. Poškodovano ali izgubljeno knjigo 
nadomesti z drugo oz. plača nakup nove. Obratovalni čas in čas izposoje je objavljen na vratih knjižnice in 
na spletni strani šole. Knjižnico vodi knjižničarka Anja Tikvič, v njej pa pomaga tudi Mateja Sagadin.  
 

»Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.« Georg Simmel 
Šolski sklad  
V šolskem skladu sodelujejo predstavniki staršev in predstavniki strokovnih delavcev.  
Predstavniki šolskega sklada upravljajo in razporejajo sredstva, ki se stekajo na transakcijski račun 
šolskega sklada, ter določajo in nadzorujejo nabavo, ki se vrši preko sklada in pripomore k posodobitvi 
dela.  

datum 6. razred 9. razred 
 redni rok redni rok 

4. 5. 2022 slovenščina  slovenščina 
6. 5. 2022 matematika matematika 
10. 5. 2022 angleščina tehnika in tehnologija 
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ŠOLSKA PREHRANA  

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja 
pouk. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Organizatorica šolske prehrane 
je Daniela Pernat.  
V šolskem letu 2010/2011 je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani. Starši praviloma v mesecu juniju 
prijavijo prehrano za naslednje šolsko leto z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. V skladu z 
Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) pripada subvencija tistim učencem, ki jim je glede na cenzus 
odobrena s strani Centra za socialno delo in zajeta v aplikaciji CEUVIZ. 
 

 
 
Zaradi podražitev smo nekoliko spremili cene 

glede na prejšnja leta. 
 
 

 
Plačilo prehrane poteka praviloma preko položnic. V primeru, da je otrok odsoten od pouka, je treba 
prehrano učenca odjaviti v tajništvu ali razredniku. 
 
Šolska svetovalna služba 
Šola organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem, sodeluje 
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole, pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela in vodi poklicno orientacijo. Pri poklicni orientaciji sodeluje z zunanjimi institucijami 
in s starši. Učence v 8. in 9. razredu usmerja k sistematičnemu sprejemanju odločitev preko poznavanja 
samega sebe in svojih potencialov ob obsežnih informacijah o možnostih izobraževanja.  
Svetovalna služba seznanja starše s postopki usmerjanja in sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih 
programov za otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi v fazi evidentiranja, identifikacije in evalvacije 
dela z nadarjenimi učenci in pomaga pripraviti letni akcijski program dela z nadarjenimi učenci. 
Vodi komisijo za subvencionirano prehrano, subvencioniranje letne šole v naravi, pomaga oz. svetuje pri 
socialnih stiskah. Starše in učence po potrebi usmerja v zunanje institucije in organizira učno pomoč tudi 
na domu. 
Svetovalna služba pomaga učencem, ko se srečujejo z različnimi težavami v zvezi z učenjem, odraščanjem, 
vključevanjem v kolektiv, iskanjem mesta med vrstniki, vključevanjem v okolje, poznavanjem sebe in drugih. 
V takih primerih se poveže tudi s starši in po potrebi z zunanjimi institucijami. 
Učencem in staršem nudi pomoč pedagoginja Alenka Kukovec. 
Mobilne pedagoginje Tanja Nikolovski, Dragica Emeršič, Monika Borovič izvajajo specialno pedagoško 
pomoč učencem z odločbami in učencem z izrazitimi razvojnimi težavami.  
 
Zdravstveno varstvo  
Ambulanta, kjer opravljajo sistematične preglede za učence naše šole, je v Zdravstvenem domu Ptuj.  
Sistematične zobozdravniške preglede in učenje pravilnega čiščenja zob organizira šola v dogovoru s 
šolsko zobozdravstveno ambulanto Zdravstvenega doma Ptuj. 
 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE  

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.15, ki ga financira Ministrstvo za 
šolstvo. Za učence ostalih razredov, ki nujno potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano v času od 
7.15 do 8.15. 
 

Obrok   Cena obroka 

Kosilo (1.–3. razred) 2,20 € 
Kosilo (4.–9. razred) 2,40 € 
Malica 0,90 € 
Popoldanska malica 1,00 € 
Zajtrk 0,40 € 



50 

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v brezplačne oddelke podaljšanega bivanja do 16.05. To je 
oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. V podaljšano bivanje se učenci 
vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Učence 1. razreda morajo v šolo 
in iz nje spremljati starši, pooblaščene osebe ali skrbniki. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole 
lahko učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja učencu predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim 
potrdilom staršev. 
 
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:  
samostojno učenje,  
sprostitveno dejavnost,  
ustvarjalno preživljanje časa in  
prehrano.  
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. 

RAZŠIRJENI PROGRAM GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO 
POČUTJE 

 
Osnovna šola načrtuje in izvaja razširjeni program skladno z določbami Zakona o osnovni šoli (ZOsn 2006, 
zlasti 20. do 27. člen) in predmetnikom osnovne šole (Predmetnik ... 2014). Izvajanje razširjenega programa 
temelji na skupnih družbenih vrednotah, načelih ter ciljih osnovnošolskega izobraževanja, strokovnih in 
konceptualnih izhodiščih, pa tudi relevantnih ugotovitvah empiričnih raziskav. Pričujoči kurikularni 
dokument predstavlja strokovno podlago za izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti razširjenega 
programa, ki smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu 
preživljanju prostega časa učenk in učencev.   
 
S šolskim letom 2021/2022 se je šola pridružila izvajanju celotnega podaljšanega poskusa Uvajanje tujega 
jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (RaP). Doslej 
je bila šola vključena v poskusu le s 1. vsebinskim sklopom Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično 
počutje. Zavedamo se pomena izvedbe celotnega poskusa razširjenega programa za nadaljnji kakovosten 
razširjen program osnovne šole. Izvajali bomo različne dejavnosti, ki so povezane s spodbudnim učnim 
okoljem, igro, sprostitvijo, druženjem ali počitkom v vseh treh vsebinskih sklopih.  
 
Vsebine razširjenega programa 
 
PO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH OBDOBJIH: 

1. VIO  
1. PODROČJE: GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE  

A) GIBANJE 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
GIBANJE – “Zdrav življenjski slog” 1., 2., 3. Tomaž Vindiš 
IGRE Z ŽOGO 1., 2., 3. Tomaž Vindiš 
IGRE BREZ MEJA 1., 2., 3. Tomaž Vindiš 
ZAPLEŠI Z NAMI 1., 2., 3. Mateja Sagadin 

TRADICIONALNE GIBALNE IN RAJALNE 
DRUŽABNE IGRE 1., 2. 

Aleš Dajčman 
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B) HRANA IN PREHRANJEVANJE 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
SPROSTIM SE IN NAJEM 1., 2., 3. Učitelji Rap – OPB 

Brigita Peršoh Bezjak, Aleš 
Dajčman, Eva Gregorec 

 
C) ZDRAVJE IN VARNOST 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
MEDITACIJA ZA OTROKE 1., 2., 3. Mateja Sagadin 

 
2. PODROČJE: KULTURA IN TRADICIJA 

 
A) KULTURNA UMETNOST IN DEDIŠČINA 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
CICI PEVSKI ZBOR 1. Uroš Sagadin 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2., 3., 4. Uroš Sagadin 
LIKOVNE USTVARJALNICE 2., 3., 4. Eva Gregorec 
PRAVLJIČNE URICE 1., 2., 3. Brigita Peršoh Bezjak 

 
 
B) KULTURA SOBIVANJA 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI 
PARLAMENT 

1., 2., 3.  Alenka Kukovec 

 
C) TUJI JEZIKI 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
DEUTSCH MACHT SPASS 1., 2., 3. Mateja Sagadin 
OLE, TUDI ŠPANŠČINA MI GRE 3., 4. Mateja Krajnc 
PUPPET SHOW- ANGLEŠKO LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE 

2., 3. Mateja Krajnc 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 1.,2.,3. 
 

Mateja Krajnc 

BRALNA ZNAČKA 1. VIO 1.,2.,3. Dragica Lončarič, Brigita 
Kopajnik, Mateja Grbavac, Mojca 
Vodušek, Ivanka Vidovič 
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3. VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE 
 
A) SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
LUKNJICE V ZNANJU  1.–3. 

 
učiteljice 1. VIO 

ŠIRIM ZNANJE  1.–3. 
 

učiteljice 1. VIO 
 

RAČUNALNIK, MOJ POMOČNIK PRI DELU 
IN IGRI 

2.,3. Aleš Dajčman  

 
B) IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
USTVARJAMO OD A DO Ž 
- Naredim sam 
- Bralni klub 
- Rišem, režem, lepim 
- Ustvarjalni prstki 
- Ugankarski kotiček 

1., 2., 3.  Aleš Dajčman, Brigita Peršoh 
Bezjak, Eva Gregorec 

IGRAM SE S PRIJATELJEM 
- Prosta igra 
- Igre naše preteklosti 
- Razgibam se 

1., 2., 3. Aleš Dajčman, Brigita Peršoh 
Bezjak, Eva Gregorec 

UČIMO SE SKUPAJ 
- Pisanje domače naloge 
- Osvežimo znanje 
- Zmorem še več 
- Obisk knjižnice in prebiranje knjig 

1., 2., 3. Aleš Dajčman, Brigita Peršoh 
Bezjak, Eva Gregorec 

 
C) MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
TUTORSTVO – POMAGAJMO SI 
MED SABO 

1.–9.  Alenka Kukovec 
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2. VIO  
1. PODROČJE: GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE  

 
A) GIBANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
GIBANJE – “Zdrav življenjski slog” 4., 5. Tomaž Vindiš 
ROKOMET 6. Branimir Komel 
ODBOJKA 6. Branimir Komel 

 
BASEBALL, RUGBY, HOKEJ, FRIZBI 4., 5., 6. Branimir Komel 

 
PLES (lastna koreografija), TABATA, 
JOGA 

4., 5., 6. Branimir Komel 
 

IGRE Z LOPARJI (namizni tenis, 
badminton, hand tenis) 6. 

Branimir Komel 
 

MALI NOGOMET 456  6. Branimir Komel 
ZAPLEŠI Z NAMI 4., 5., 6. Mateja Sagadin 

 
B) HRANA IN PREHRANJEVANJE 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
SPROSTIM SE IN NAJEM 4., 5. Učitelji Rap – OPB 

 
BREŠKI ZDRAVKO 6. Nevenka Petek 

 
C) ZDRAVJE IN VARNOST 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
RAZGIBAJMO MOŽGANČKE 6. Bojana Murko 
DRUŽABNI TRIS 6. Bojana Murko 
KOLESARSKI KROŽEK IN IZPIT 5. Tomaž Vindiš 
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA (OVO) 4. Lea Florjančič 

PRVA POMOČ 4. Ivanka Mišmaš 

 
2. PODROČJE: KULTURA IN TRADICIJA 

 
A) KULTURA UMETNOST IN DEDIŠČINA 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 4. Uroš Sagadin 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 5., 6. Uroš Sagadin 
KVAČKANJE 6. Andreja Letonja Vučić 
MAKRAME USTVARJALNICA 6. Andreja Letonja Vučić 
ZAIGRAJMO SKUPAJ NA 
GLASBILA 

6. 
 

Uroš Sagadin 
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IZDELAJMO RAZLIČNE IZDELKE 
IZ PAPIRJA 

4., 5. Roman Prosenjak 

IZDELEK IZ MOSGUMIJA 4., 5. Roman Prosenjak 
DRAMSKA USTVARJALNICA 6. Simona Kornik 

 
B) KULTURA SOBIVANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI 
PARLAMENT 

4., 5., 6. Alenka Kukovec 

  
C) TUJI JEZIKI 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
N2N – UČIM SE NEMŠČINE 

 
4., 5., 6. Andreja Letonja Vučić, Mija Jeršič, 

Mateja Sagadin 
OLE, TUDI ŠPANŠČINA MI GRE 3., 4. Mateja Krajnc 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 4., 5., 6. 

 
Mija Jeršič, 
Andreja Letonja Vučić, Mateja 
Krajnc 

BRALNA ZNAČKA  4. Lea Florjančič, Ivanka Mišmaš 

 
 

3. PODROČJE: VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE 
 

A) SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE 
 

DEJAVNOST 
 

RAZRED IZVAJALEC 

VESELA ŠOLA 4., 5., 6. Jasna Brec 
MALE SIVE CELICE 6., Mija Jeršič 
UČIM SE NARAVOSLOVJA IN 
TEKMUJEM V KRESNIČKI 

6. Nevenka Petek 

ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V GEO 6. Tadej Trstenjak 
ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V MAT 6. Petra Lešnik, Nives Plemenič 
VADIM IN UTRJUJEM MAT 
 

6. Petra Lešnik, Nives Plemenič, 
Jasmina Starčevič 

LUKNJICE V ZNANJU – TJA 6. Andreja Letonja Vučić 
PROGRAMIRANJE V PYTHONU 6. Oliver Buček 
ROBOJAM TEKMUJEM  6. Oliver Buček 
LUKNJICE V ZNANJU – SLJ 6. Melanija Zavec 
GRADIM ZNANJE  4., 

 
5. 

Lea Florjančič, 
Ivanka Mišmaš, 
Simona Kornik 

MISELNE ZANKE IN UGANKE 4.,  
5. 

Lea Florjančič, Ivanka Mišmaš, 
Simona Kornik 
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B) IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
MISELNE IGRE IN IZZIVI 6. Petra Lešnik, Nives Plemenič 
ŠAH 4., 5.  Roman Prosenjak 
DRUŽABNE IGRE 4., 5.  Roman Prosenjak 

 
C) MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
Erasmus + - projekti 6. Oliver Buček 
VEX GO robotika 4., 5., 6. Tadej Trstenjak 

 
3. VIO 
 

1. PODROČJE: GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE 

A) GIBANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ROKOMET  7., 8., 9. Branimir Komel 
ODBOJKA 7., 8., 9. Branimir Komel 
IGRE Z LOPARJI (namizni tenis, 
badminton, hand tenis) 7., 8., 9. Branimir Komel 
MALI NOGOMET 789 7., 8., 9. Branimir Komel 
ZAPLEŠI Z NAMI  7., 8., 9. Mateja Sagadin 
KOŠARKA 8., 9. Branimir Komel 

 
B) HRANA IN PREHRANJEVANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
BREŠKI ZDRAVKO 7., 8., 9. Nevenka Petek 

 
C) ZDRAVJE IN VARNOST 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
RAZGIBAJO MOŽGANČKE 7., 8., 9. Bojana Murko 
DRUŽABNI TRIS 7., 8., 9. Bojana Murko 

 
2. PODROČJE: KULTURA IN TRADICIJA 

A) KULTURA, UMETNOST IN DEDIŠČINA 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 7., 8., 9. Uroš Sagadin 
KVAČKANJE 7.,  8. Andreja Letonja Vučić 
MAKRAME USTVARJALNICA 7.,  8. Andreja Letonja Vučić 
NOVINARSTVO 8., 9. Helga Mihelač 
ZAIGRAJMO SKUPAJ NA 
GLASBILA 

7., 8., 9. Uroš Sagadin 
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B) KULTURA SOBIVANJA 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI 
PARLAMENT 

7., 8., 9. Alenka Kukovec 

POZITIVA ZA LEPŠI DAN 7., 8. Nives Plemenič 
 
C) TUJI JEZIKI 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
N2N – UČIM SE NEMŠČINE 

 
7., 8., 9. A. Letonja Vučić, Mija Jeršič, 

Mateja Sagadin 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  7., 8., 9. Mija Jeršič, A. Letonja Vučić 

 
3. PODROČJE: VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE 

A) SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V ZGO 8., 9. Bojana Murko 
VESELA ŠOLA 7., 8., 9. Mija Jeršič 
MALE SIVE CELICE 7., 8., 9. Mija Jeršič 
ZNAM VEČ O SLADKORNI BOLEZNI 7., 8., 9. Nevenka Petek 
UČIM SE NARAVOSLOVJA IN 
TEKMUJEM V KRESNIČKI 

7. Nevenka Petek 

ZNAM ZA VEČ ANG 8. Mija Jeršič 
ZNAM ZA VEČ ANG 9. Andreja Letonja Vučić 
ZNAM VEČ O ASTRONOMIJI  7., 8., 9. Petra Lešnik 
ZNAM VEČ O FIZIKI  8., 9. Petra Lešnik 
ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V GEO 7., 8. in 9. Tadej Trstenjak 
ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V 
NEM 

9. A. Letonja Vučić 

ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V MAT 7., 8., 9. Petra Lešnik, Nives Plemenič 

ŠIRIM ZNANJE IN TEKMUJEM V SLJ  8., 9. Helga Mihelač, Melanija Zavec 
ZNAM ZA VEČ  IN TEKMUJEM V 
ZNANJU KEMIJE 

8., 9.  Nevenka Petek 

LUKNJICE V ZNANJU KEMIJE 8., 9. Nevenka Petek 
VADIM IN UTRJUJEM MAT 7., 8., 9. Petra Lešnik, Nives Plemenič 
VADIM IN UTRJUJEM FIZ 8., 9. Petra Lešnik 
LUKNJICE V ZNANJU – TJA 7., 8 Mija Jeršič 
LUKNJICE V ZNANJU – TJA  9. Andreja Letonja Vučić 
PROGRAMIRANJE V PYTHONU 7., 8., 9. Oliver Buček 
ROBOJAM TEKMUJEM  6., 7., 8., 9. Oliver Buček 
LUKNJICE V ZNANJU – SLJ 7., 8., 9.  Helga Mihelač, Melanija Zavec 
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B) IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
ŠAH 7.,8. Roman Prosenjak 
MISELNE IGRE IN IZZIVI 7., 8., 9. Petra Lešnik, Nives Plemenič 

KAKO DELUJE? 7., 8.  Petra Lešnik 
 

C) MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 
VEXIQ ROBOTIKA 7., 8., 9. Oliver Buček 
ERASMUS + PROJEKTI 6., 7., 8., 9. Oliver Buček 
FLL – FIRST LEGO LEAGUE 8.  Mojca Vodušek 

 
Dejavnosti na šoli 
Učenci in starši so se za dejavnosti in za vsebine razširjenega programa, v sklopu podaljšanja celotnega 
poskusa še za dve leti (epidemija) odločali preko vprašalnika v začetku meseca septembra. Dejavnosti se 
organizirajo s soglasjem staršev. Urnik Razširjenega programa bo izdelan do konca septembra, pri tem ni 
izključeno, da se bodo nekatere dejavnosti izvajale istočasno. Skupine dejavnosti se bodo oblikovale in 
izvajale na osnovi prijav.  
 

DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU ŠOLSKEGA PROGRAMA  

Program življenja v naravi pomeni pouk na drugi lokaciji in se lahko izvaja tudi v domovih CŠOD. Program 
šole v naravi v okviru CŠOD je sofinanciran s strani ministrstva. Starši plačajo stroške bivanja, prevoza in 
stroške spremljevalcev.  
V letošnjem letu načrtujemo šolo v naravi in programe življenja v naravi v naslednjih terminih: 
 

Razred Dejavnost Termin Kraj Spremljevalci 

3. a Šola v naravi 16. 5.–18. 5. 
2022 

Štrk Spuhlja Dragica Lončarič, Brigita 
Peršoh Bezjak 

5.a Šola v naravi 20. 6.–24. 6. 
2022 

Čatež S. Kornik, T. Vindiš, A. 
Dajčman 

7.a in 7.b Šola v naravi 4.–8. 10. 2021 Ankaran B. Murko, M. Jeršič, 
Branimir Komel 

8.a in 8.b Šola v naravi 11.–15. 10. 
2021 

Trije kralji N. Petek, U. Sagadin 

9.a  in 9.b Šola v naravi 27. 9.–1. 10. 
2021 

CŠOD Peca T. Vindiš, T. Trstenjak 
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Šolske in strokovne ekskurzije. Učenci znanje pridobivajo tudi na ekskurzijah, ki so sestavni del pouka. O 
ekskurzijah se bodo učitelji posameznih predmetov dogovorili s starši na prvem roditeljskem sestanku. V 
sklopu programa bodo organizirane naslednje ekskurzije:  
 

Kdo – 
razred 
? 

Kdaj? Kam? 
ALTERNATIVA 

po modelu B po modelu C po modelu D 

1.a, 1.b 21. 6. 2022 SIKALUZOO, Radenci 
SIKALUZOO, 
Radenci 

 Panorama 
Izlet z 
družino 

2.a, 2.b 21. 6. 2022 
Muzej na prostem, 
Rogatec 

Muzej na 
prostem, 
Rogatec 

Ptujski grad 
Izlet z 
družino 

3.a, 3.b 21. 6. 2022 Živalski vrt Ljubljana 
Živalski vrt 
Ljubljana 

Ptujski grad Izlet v naravo 

4. a, 4.b 21. 6. 2022 
Rimska nekropola, jama 
Pekel  

Ekskurzija, 
pohod  - 
Šempeter 

Pohod z 
družino v 
okolici doma 

Pohod z 
družino v 
okolici doma 

6. a, 6.b 22. 6. 2022 
Rimska nekropola, jama 
Pekel  

Ekskurzija, 
pohod  - 
Šempeter 

Izlet z družino 
Izlet z 
družino 

7. a, 7.b  22. 6. 2022 Celje 
Celje (Grad, 
Tehnopark) 

Izlet z družino 
Izlet z 
družino 

8.a, 8.b 22. 6. 2022 
Škocjanske jame, PVZ 
Pivka 

Škocjanske 
jame, PVZ Pivka 

Izlet z družino 
Izlet z 
družino 

9.a, 9.b 22. 6. 2022 Slovenska obala 
Slovenska 
obala 

Izlet z družino 
Izlet z 
družino 

 
Tečajni pouk: 
– kolesarski izpit za učence 5. razreda,  
– plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda,  
– nemščina za učence 1., 2. in 3. razreda,   
– računalništvo za učence od 1. do 6. razreda, 
– učenje učenja za učence 5. razreda. 
 

Tekmovanja 
Učenci bodo lahko sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij in na 
športnih tekmovanjih. O pravočasnih prijavah jih bodo obvestili učitelji. Datumi tekmovanj bodo objavljeni 
na oglasni deski in spletni strani šole. 
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STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA ŠOLI  

Raz. Št. učencev Učitelji Učni predmet Učilnica 
Govorilne 

ure  SK M Ž (vzgojitelj) 

1. a 15 9 6 Brigita Kopajnik,  
Jasna Brec 

razredna učiteljica, 
razredna učiteljica BU14 

1. b 14 9 5 Mojca Vodušek razredna učiteljica BU13 
OPB I    Brigita  Peršoh Bezjak vzgojiteljica v OPB BU13 
2. a 18 10 8 Mateja Grbavac razredna učiteljica BU15 

2. b 18 8 10 Ivanka Vidovič razredna učiteljica BU11 

OPB II    Aleš Dajčman vzgojitelj v OPB BU13 

3. a 25 14 11 Dragica Lončarič razredna učiteljica BU12 

OPB III    Eva Gregorec različni profili BU12 

4. a 23 11 12 Ivanka Mišmaš razredna učiteljica AU23 

4. b 21 11 10 Lea Florjančič razredna učiteljica AU22 

OPB IV    Daniela Pernat, Roman 
Prosenjak 

predmetna učitelja AU22 

5. a 24 10 14 Simona Kornik razredna učiteljica AU24 

6. a 24 13 11 Petra Lešnik MAT, FIZ, SLZ BU02 

6. b 23 10 13 Andreja Letonja Vučić TJA, VEA, VES, RaP AU05 

7. a 16 6 10 Mija Jeršič TJA, N2N BU04 

7. b 17 9 8 Bojana Murko  ZGO, DDKE, FIE, FIJ, TVZ, 
pedagog 

AU14 

8. a 16 9 7 Uroš Sagadin GUM, OPZ, MPZ AU 12 

8. b 18 8 10 Nevenka Petek KEM, NAR, ONA, POK, RaP BU01 

9. a 19 10 9 Tadej Trstenjak GEO, BIO AU13 

9. b 17 10 7 Tomaž Vindiš ŠPO, NŠP, RaP BU03 

    Romana Kiseljak LUM, LS2 zbornica 

    Branimir Komel ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP TEL 

    Melanija Zavec SLJ BU03, 
zborn. 

    Helga Mihelač SLJ zbornica 

    Mateja Sagadin N2N, teč. NEM, knjižnica zbornica 

    Mateja Krajnc N1A, TJA 1.VIO zbornica 

    Alenka Kukovec pedagoginja, JV, OPB AK22 

    Roman Prosenjak TIT, OPB AU06 

    Anja Tikvič knjižnica knjižnica 

    Nives Plemenič MAT, OPB, JV zbornica 

    Jasmina Starčevič MAT zbornica 

    Katica Muršec učna pomoč AK 21 

    Tanja Nikolovski DSP, spec. pedagoginja AK24 

    Nataša Brumen Pihler DSP  

    Tamara Zaner DSP  

    Tina Hameršak Kajzar DSP  

    Monika Borovic DSP  

    Oliver Buček ROID, računalništvo, 
robotika 

zbornica 

SKUPAJ 308 157 151    
 
JV= jutranje varstvo, OPB = oddelek podaljšanega bivanja 
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PROJEKTI ŠOLE 

Naslov projekta Koordinator 
Izvajanje Vzgojnega načrta šole – akcijski načrt Alenka Kukovec, tim za vzgojni načrt (Brigita 

Peršoh Bezjak, Mojca Vodušek, Simona 
Kornik, Tomaž Vindiš, Mija Jeršič) 

Zdravi zobje (obiski medicinske sestre do 5. razreda) Zdravstveni dom Ptuj, razredničarke  
Šolski otroški parlament, Občinski otroški mestni 
svet 

Alenka Kukovec 

Evropa v šoli Romana Kiseljak, profesorice slovenščine 
Ločeno zbiranje gradiv in odpadkov (zabojniki za 
ločeno zbiranje, zbiralne akcije) 

Alenka Kukovec 

Dvig ravni znanja za nadarjene, v šolskem letu 
2021/2022 Organizator: OŠ Breg (odvisno od stanja 
okužb s Covid-19) 

Alenka Kukovec, OŠ Kidričevo, OŠ Cirkovce, 
OŠ Hajdina, OŠ Breg 

Policist Leon svetuje (5. razred) Simona Kornik 
Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka Daniela Pernat 
POSKUS RaP –  celoten poskus Jasna Brec, šolski tim (Tomaž Vindiš, Mija 

Jeršič, Uroš Sagadin, Aleš Dajčman, Alenka 
Kukovec) 

Otroška varnostna olimpijada Policija, 4.r – Lea Florjančič 
Tradicionalni slovenski zajtrk Daniela Pernat, Jasna Brec 

Kompetence podjetnosti ZRSŠ - POGUM 
Uroš Sagadin, Jasna Brec, Alenka Kukovec, 
Mateja Grbavac 

Varno na kolesu Tomaž Vindiš, Simona Kornik 
Erasmus+  Steam through Robotics – mednarodni 
projekt 

Oliver Buček, Tadej Trstenjak, Mija Jeršič 

Erasmus+  New generation school in the light of 
education - mednarodni projekt 

Oliver Buček, Aleš Dajčman, Mojca Vodušek 

Erasmus+ Digit all schools Oliver Buček 
Erasmus + »Robotics As a Tool to Prevent Bullying« Oliver Buček 
First lego liga junior Mateja Sagadin, Aleš Dajčman 
FLL  lego Mojca Vodušek 
VEQ Tadej Trstenjak 
Rastem s knjigo Anja Tikvič 
Nacionalni mesec skupnega branja Anja Tikvič 

DNEVI DEJAVNOSTI 

Dneve dejavnosti organiziramo v skladu s predmetnikom in so načrtovani v letnem delovnem načrtu šole. 
Podrobna navodila bodo objavljena teden dni pred načrtovano dejavnostjo na oglasni deski in spletni strani 
šole. Izvedba posameznega dne bo odvisna od epidemiološke slike.  
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Dejavnosti na šoli 
 

Erasmus+ je mednarodni projekt, v okviru katerega se učenci spoznavajo z osnovami robotike, sočasno pa 
pridobivajo razne za sodobni čas še kako potrebne kompetence in razvijajo kognitivne veščine. Poleg tega 
učenci spoznavajo kulturo in način življenja v drugih državah, ki sodelujejo pri projektu, ter navezujejo stike, 
vadijo komuniciranje v tujih jezikih in še mnogo več.  
 

Nadarjeni učenci 
V letošnjem šolskem letu želimo dodatno obogatiti program in aktivnosti za delo z nadarjenimi učenci. 
Pripravili smo program delavnic, ki se bodo izvajale na šoli in ločeno program, ki se bo izvajal na drugih 
lokacijah. Število dejansko izvedenih delavnic bo odvisno od prijav učencev in od epidemiološke slike v 
državi.  

 

»Domišljija je včasih še pomembnejša od znanja.« Albert Einstein 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE  OŠ BREG 

Zap.  
št. 

Učitelj mentor Aktivnost 
Razr
ed 

Predlog 
termina 

Št. 
učencev 

v 
skupini 

Alternativa  

model 
B 

model  
C 

1. Mija Jeršič 
Figarova svatba – 

muzikal II. Gimnazija 
Mb 

8. in 
9.r 

18. 3. 2022 30 
/ / 

2. 
Andreja 

Letonja Vučić 

Animal Farm (angleška 
predstava – gledališče 

ADGE, Narodni dom MB 

8. in 
9.r  

5. 4. 2022 30 
/ / 

3. Simona Kornik Ljubljana 
6. in 
7.r 

 marec 
2022 

25 
/ / 

4. Helga Mihelač Ljubljana 
8. in 
9.r 

marec 
2022 25 

/ / 

PROGRAM PRIREDITEV 

Prireditve bodo izvedene v odvisnosti od epidemološke slike v državi.  

 

Datum Vsebina Vodje tima 

1. december 2021 Prižig luči Uroš Sagadin 

 2. ali 9. december   
Božično-novoletna prireditev z bazarjem za starše 
in goste 

Vsi strokovni delavci 

24. december 2021 
Prireditev ob zaključku koledarskega leta, Proslava 
pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

Bojana Murko, Nevenka 
Petek, Ivanka Mišmaš 

4. februar 2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
Helga Mihelač, Andreja L. 
Vučić, M. Grbavac, I. Vidovič 

21. april 2022 Dan šole – prireditev za starše in goste Vsi strokovni delavci 
10. junij 2022 Valeta T. Trstenjak, T. Vindiš 

24. junij 2022 
Prireditev ob koncu šolskega leta, proslava pred 
dnevom državnosti, razdelitev spričeval in obvestil 

Simona Kornik, Mija Jeršič, 
Brigita Kopajnik 
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