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ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH
ob koncu šolskega leta 2010/11

Opomba: V začetku šolskega leta je bilo vpisanih 400 otrok.

3

KNJIŽNE NAGRADE ZA PRIZADEVNO IN USPEŠNO DELO
v šolskem letu 2010/11

Oddelek

Število

9. a

1

MARJETA MERJASEC;
za izjemno predanost in pozitiven odnos do dela in
sošolcev ter za uspešno udejstvovanje na različnih
področjih šolskega dela.

9. b

1

JAKA GOLOB;
za dosežke na različnih področjih, za pozitiven odnos
do sošolcev in učiteljev ter za delo v oddelčni
skupnosti in pri pouku.

9. c

1

GAŠPER KOLBEZEN;
za pozitiven odnos do dela, sošolcev in učiteljev ter za
uspešno udejstvovanje na različnih področjih šolskega
dela

Skupaj v 2010/11
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Skupaj v 2009/10
Skupaj v 2008/09
Skupaj v 2007/08
Skupaj v 2006/07
Skupaj v 2005/06
Skupaj v 2004/05
Skupaj v 2003/04
Skupaj v 2002/03

Učenci

4
2
2
4
4
6
4
6

Opomba:
Od šolskega leta 2000/01 dalje podeljujemo knjižne nagrade samo učencem zaključnih
razredov.
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POVPREČJA PO PREDMETIH ZA 2. TRIADO

5

POVPREČJA PRI OSNOVNIH PREDMETIH ZA 3. TRIADO

6

POVPREČJA PRI HUMANISTIČNO-DRUŽBOSLOVNIH IZBIRNIH PREDMETIH

7

POVPREČJA PRI TEHNIČNO-NARAVOSLOVNIH IZBIRNIH PREDMETIH

8

ZAKLJUČNO POROČILO O USPEHU
v šolskem letu 2010/11

* Povprečna ocena razreda je izračunana iz vseh ocen učencev, ki so v določenem razredu.
** Povprečna ocena šole je izračunana iz vseh ocen učencev šole.
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NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
6. razred

Povprečje 6. a
Povprečje 6. b

SLO
od 50
28 točk
27 točk

%
55,3 %
53,2 %

MAT
od 50
35 točk
35 točk

%
69,8 %
69,4 %

ANG
od 48
36 točk
33 točk

%
76 %
68 %

Povprečje 6. ab

27 točk

54,3 %

35 točk

69,6 %

35 točk

72,0 %

Slovensko povprečje

47,6 %

64,4 %

58,6 %

Nad slovenskim povprečjem za:

6,7 %

5,3 %

13,4 %

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
9. razred

Povprečje 9. a
Povprečje 9. b
Povprečje 9. c

SLO
od 60
37 točk
34 točk
36 točk

%
62,3 %
56,3 %
60,4 %

MAT
od 50
31 točk
31 točk
33 točk

%
62,5 %
61,9 %
65,1 %

GEO
od 50
31 točk
28 točk
32 točk

%
62,7 %
55,4 %
64,7 %

Povprečje 9. abc

36 točk

59,8 %

32 točk

63,0 %

30 točk

61,1 %

Slovensko povprečje

55,0 %

55,6 %

60,3 %

Nad slovenskim povprečjem za:

4,8 %

7,5 %

0,8 %
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TEKMOVANJA V ZNANJU NA PREDMETNI STOPNJI
v šolskem letu 2010/11
Predmet

Mentor

Slov. jezik

Katarina Rigler Šilc
Zdenka Ožinger Hrovat

Ang. jezik

Tanja Trpin
Zdenka Zupan
Katarina Rigler Šilc
Ines Štular
Vlado Štribl
Maja Glavič
Aleša Velikonja

Nem. jezik
Matematika

Razred
6. in 7. r.
8. r.
8. r.
9. r.
9. r.
7.−9. r.
9. r.
8. r.
9. r.

ŠOLSKO
Uspeh Št. udelež.
bron
/
/
13
3
20
16
2
74
učencev
skupaj

10
10
/
5
5
/
15

REGIJSKO
Št. udelež.
/
2
/
4
/
19
učencev
skupaj

DRŽAVNO

Uspeh srebro
/
2
/
2
/
5
4
/
9

Št. udelež. Bron

Srebro

Zlato

1. mesto

/
2

/
/

/
/

/
1

/
/

7
2
/

/
/
/

5
/
/

6
učencev
skupaj

/

/

/
/
/
1
/
/
1

/
/
/
/
/
/
/

Fizika

Maja Glavič

8. in 9. r.

14

4

7

7

2

/

/

2

/

Kemija

Boža Šarbek
Boža Šarbek

8. r.
9. r.

10
12

6
3

/
/

/
/

4
3

/
/

/
/

/
/

/
/

Biologija

Sonja Vidrih
Sonja Vidrih

8. r.
9. r.

8
20

6
15

/
/

/
/

3
10

/
/

2
3

1
1

Klekljanje

Ines Štular

7.−9. r.

11

6

ga ni

/

4

/

/

/

/
/
Nagrada in
priznanje

Logika

Ines Štular

4.−9. r.

72

33

10

2

10

/

/

Mladi tehniki

László Herman

7. r.

/

/

4

OPZ

Dalila Beus

3.–5. r.

/

/

/

/

3 in
nagrade
/

49

√

/

/

/

/

/

/
/

Skupaj v šol. letu 2010/11

272

121

95

31

53

0

10

10

0

Skupaj v šol. letu
2009/10
Skupaj v šolskem letu 2008/09

264
288

99
114

40
66

19
15

42
35

1
2

5
7

6
4

0
0

Skupaj v šolskem letu 2007/08
Skupaj v šolskem letu 2006/07

264
348

92
127

18
34

10
19

36
57

1
2

9
14

6
15

0
0

Skupaj v šolskem letu 2005/06
Skupaj v šolskem letu 2004/05

350
349

110
135

38
57

24
38

38
50

1
2

7
12

6
6

1
2

Skupaj v šolskem letu 2003/04

376

116

84

38

30

0

7

7

3
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TEKMOVANJA V ZNANJU NA RAZREDNI STOPNJI
v šolskem letu 2010/11
Šolsko tekmovanje RAČUNANJE JE IGRA
in mednarodno matematično tekmovanje KENGURU
Razred

Število
vseh
učencev

Število
tekmovalcev
RJI

Število
tekmovalcev
KENGURU

Število
priznanj
KENGURU

-

40

16

Število priznanj RJI

1. r.

49

47

Zlato
priznanje
47

2. r.

42

40

20

12

40

17

3. r.

50

40

11

15

43

15

4. r.

40

-

-

-

23

9

5. r.

34

-

-

-

18

6

Priznanje

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Razred

Število sodelujočih
učencev

Število priznanj

Mentorice

2. r.

41

13 bronastih priznanj

N. Halič Porzio, H. Ogorevc

3. r.

44

19 bronastih priznanj

M. S. Žvegla, T. Klančar

4. r.

21

8 bronastih priznanj

D. Mencinger, I. Šimenc Mihalič

5. r.

17

5 bronastih priznanj

V. Mladenović, K. Leban
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USPEHI NA IZVENŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH
v šolskem letu 2010/11
DATUM

PANOGA

KRAJ TEKMOVANJA

1.

14. september

tenis (mlajši)

Tivoli

Št. učencev in
učenk
6

2.

15. september

tenis (starejši)

Tivoli

5

3.

24. september

atletika (starejši)

ŽAK

5

1

4.

25. september

atletika (mlajši)

ŽAK

7

1

5.

7. oktober

kros (mlajši)

Hipodrom Ježica

32

6.

28. oktober

ljubljanski maraton - šolski tek

Ljubljana

14

7.

28. oktober

ljubljanski maraton - promocijski tek

Ljubljana

35

8.

12. januar

plavanje (starejši)

Tivoli

1

9.

12. januar

plavanje (mlajši)

Tivoli

5

1

10.

18. januar

dvoranska at. st.

Stadion v Šiški

4

1

11.

2. februar

prvenstvo Ljubljane v NT

Kodeljevo

1

1

12.

3. februar

dvoranska at. st (finale)

Stadion v Šiški

1

13.

12. april

prvenstvo Ljubljane v NT

Kodeljevo

1

14.

17. april

prvenstvo Ljubljane v NT (finale)

Kodeljevo

1

15.

21. april

kros (mlajši)

Hipodrom Ježica

32

16.

16. maj

atletika Ljubljane prvenstvo (starejši)

Stadion v Šiški

4

17.

16. maj

atletika Ljubljane prvenstvo (mlajši)

Stadion v Šiški

6

18.

maj

nogomet (najmlajši)

OŠ Toneta Čufarja

10

19.

7. junij

atletski troboj

Stadion v Šiški

8

SKUPAJ

20 prvih, drugih in tretjih mest

178 učencev

1. mesto

2. mesto

3. mesto

2

1
2
1

2

1
2

1

1
1

1

5

10

5

Zbral in uredil: Andrej Šturm, vodja aktiva športne vzgoje
Člani aktiva: Andrej Šturm, Snježana Ude, Lorin Möscha
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POROČILO O STANJU BRALNE ZNAČKE
v šolskem letu 2010/11
Razred
Razredniki / Mentorji
1. a Barbara Kosirnik
1. b Natalija Rožnik

Št. učencev
v razredu
25
24

SKUPAJ 1. r.

49

2. a Monika Krošelj
2. b Helena Ogorevc

21
21

SKUPAJ 2. r.

42

3. a Mirjam Sabina Žvegla
3. b Tatjana Klančar

24
26

SKUPAJ 3. r.

50

4. a Dragica Mencinger
4. b Irena Šimenc Mihalič

21
19

SKUPAJ 4. r.

40

5. a Vladka Mladenović
5. b Karla Leban

17
16 + 1 (šolanje na domu)

SKUPAJ 3. r.

33 + 1 (šol. na domu)

6. a Lidija Stanič
6. b Katarina Rigler Šilc

SKUPAJ 6. r.

Opravilo bralno značko
25
24

49

100 %
21
21

42

100 %
23
26

49

19
19

38

95 %
17
15

32

21 + 1 nov učenec
18

39 + 1 (nov učenec)

98 %

97 %
13
10

23

59 %

7. a Zdenka Ožinger Hrovat
7. b Lidija Stanič

17
17

SKUPAJ 7. r.

34

8. a Zdenka Ožinger Hrovat
Lidija Stanič
Katarina Rigler Šilc
8. b Zdenka Ožinger Hrovat
Lidija Stanič
Katarina Rigler Šilc

24

10

27

19

13
13

26

76,47 %

SKUPAJ 8. r.

51

9. a Zdenka Ožinger Hrovat
Lidija Stanič
Katarina Rigler Šilc
9. b Zdenka Ožinger Hrovat
Lidija Stanič
Katarina Rigler Šilc
9. c Zdenka Ožinger Hrovat
Lidija Stanič
Katarina Rigler Šilc

23

10 zlatih

20

5 zlatih

17

9 zlatih

SKUPAJ 9. r.

60

VSI SKUPAJ

400

29

56,86 %

24

312

40 %

78,39 %

24 ZLATIH ZNAČKARJEV - učenci, ki so v vseh letih šolanja opravili bralno značko.
Prireditev za devetošolce (zlate bralce) je bila 18. maja 2011 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V
kulturnem delu programa sta se predstavili Janja Vidmar s knjigo »Pink« (Večernica 2009) in igralka
Alenka Tetičkovič, ki je odigrala predstavo »Pink« po istoimenski knjigi. Devetošolci so bili nagrajeni tudi z
enodnevno ekskurzijo v Italijo (Lipica, grad Miramar pri Trstu, Oglej, Gradež).
Šolska knjižničarka in mentorica/koordinatorica BZ: Katarina Podobnik
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EKO, ANGLEŠKA, FRANCOSKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE v šolskem letu 2010/11
Letošnje udejstvovanje učencev in njihovih mentorjev v okviru eko bralne značke je bilo zelo uspešno, saj
jo je opravilo kar 183 učencev, ki so se vse šolsko leto vključevali tudi v številne ekološke akcije in
projekte na šoli (v 1. triadi je sodelovalo 96 učencev, v 2. triadi 70 učencev, v tretji triadi 17 učencev).
Prejemniki priznanj iz prve triade so morali prebrati vsaj dve knjigi, medtem ko so učenci druge in tretje
triade prebrali najmanj eno knjigo in se seznanili z ekološko problematiko preko poljudnoznanstvenih
člankov. Učenci so prebirali knjige s priporočilnega seznama literature in izbora po lastni presoji oz.
presoji in pomoči mentorja. Eko bralno značko so oplemenitile razredne razstave in razstave šolskih
hodnikov s plakati in likovnimi izdelki iz različnih odpadnih materialov. Vsebino prebranih del smo
obravnavali v razredu preko pogovora, zapisa ali likovno ustvarjalnega dela. Svoja spoznanja smo
nadgrajevali z aktivnostmi, ki so spodbujala tudi širšo javnost k ekološki ozaveščenosti.
Mentorji v oddelkih: Monika Krošelj (1. a), Milanija Kozić (1. a), Nadja Ulcej (1. b), Vlasta Koprivnikar (2.
a), Marjeta Žorž (3. b), Dragica Mencinger (4. a), Irena Šimenc Mihalič (4. b), Vladka Mladenović (5. a),
Karla Leban (5. b), Sonja Vidrih (tretja triada).
Koordinatorica: Nadja Ulcej
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA v šolskem letu 2010/11
V sklopu angleškega jezika vsako šolsko leto učenkam in učencem ponudimo angleško bralno značko
Bookworms, saj je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov, kako bogatiti znanje o tujem jeziku in kulturi.
Poleg tega želimo s tem popestriti učenje angleščine. V 4. in 5. razredu prebiramo knjige skupaj v
razredu, ker se v tem obdobju učenke in učenci največkrat prvič srečajo s knjigo v tujem jeziku.
V šolskem letu 2010/11 se je angleške bralne značke Bookworms udeležilo 40 učencev na razredni in
predmetni stopnji. Njihova mentorica je bila Tanja Trpin Mandelj.
Na razredni stopnji sta se bralne značke udeležila 4. b in 5. b razred.
Učenci omenjenih razredov so prebrali: The Little Red Hen, The Ugly Duckling and Three Billy Goats.
Učenci 6. razredov so prebrali 3 knjige: Star Reporter, Pirate Treasure in New York Cafe.
Učenci 8. razredov so prebrali 2 knjigi: Matty Doolin, Too Old to Rock in Changing their Skies.
Seveda želimo bralno kulturo spodbujati na vseh stopnjah usvajanja tujega jezika.
Za aktiv tujih jezikov:Tanja Trpin Mandelj
FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA v šolskem letu 2010/11
V šolskem letu 2010/11 se je pod mentorstvom Zdenke Zupan v okviru izbirnega predmeta francoščina
francoske bralne značke udeležilo 5 učencev 7. razreda, 7 učencev 8. razreda in 7 učencev 9. razreda.
Ukvarjali smo se z bralno značko v skladu s predpisanim programom. Delo je bilo opravljeno pri pouku
francoščine, bolj vneti učenci pa so opravili še dodatno delo doma.
Za aktiv tujih jezikov: Zdenka Zupan
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA v šolskem letu 2010/11
V šolskem letu 2010/11 smo v okviru izbirnega predmeta nemščina izvajali nemško bralno značko v 9.
razredu. Bralno tekmovanje – Lesewettbewerb »Der Bücherwurm« organizira Mladinska knjiga.
Učenci so prebrali dve knjigi: Tim und Claudia suchen ihren Freund in Das letzte Hindernis. Bralno
značko je opravilo 15 učencev. Za prizadevno delo in dobre rezultate so učenci prejeli priznanja. Učenec
Vid Fugina, ki je celoten preizkus rešil brez napake, je prejel še knjižno nagrado.
Mentorica je bila Katarina Rigler Šilc
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PROJEKTI
v šolskem letu 2010/11
PROJEKTI NA MEDNARODNI RAVNI
UNESCO ŠOLA
z mednarodnim certifikatom iz leta 1997
v okviru mednarodne UNESCO ASPnet mreže in ASPnet mreže Slovenije
Koordinator: Tanja Trpin Mandelj
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta
(naziv morebitnega krovnega projekta …)
Spletna stran projekta
Razsežnost projekta (šolski, nacionalni, mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države
Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator (2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v šolskem letu 2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem letu 2010/11
Število direktno vključenih učencev (2010/11)
Število učencev, ki jih je projekt dosegel (2010/11)
Skupno število vseh, ki jih je projekt dosegel (vključno s
starši, obiskovalci, gosti …) v 2010/11

UNESCO ASPnet ŠOLA
http://www.o-ledina.si/projekti/
Mednarodni projekt
Šole, vključene v ASPnet mrežo Slovenije
1997
Natalija Halič Porzio, Tanja Trpin Mandelj
Tanja Trpin Mandelj (UNESCO),
Karla Leban (Unesco ASPnet središče za
ljubljansko območje)
Dejavnosti so opisane spodaj
Vsi učitelji OŠ Ledina (45)
Vsi učenci OŠ Ledina (400)
Vsi učenci OŠ Ledina (400)
Okvirno 1100

2. Dejavnosti oz. akcije projekta
Dejavnost oz. akcija

Mentor

Učenci, oddelki

Kampanja proti klimatskim
spremembam - Unesco ENO projekt
(ENO Finska)
Obeležitev dni znotraj šole:
• svetovni dan učiteljev
• človekove pravice (izdelava
plakatov za pano, pogovori
na OS)
• dan strpnosti (akcija Modri
stol)
• dan Zemlje (pogovori na
OS)
• svetovni dan jezikov (objava
po šolskem radiu - Zdenka
Zupan, Natalija Lampič,
pogovori na OS)
• dan strpnosti (pisma
afriškim otrokom - Tanja
Trpin Mandelj)

Karla Leban

različni oddelki na
PS, RS,
Unesco klub
vsi oddelki

Tanja Trpin
Mandelj,
Karla Leban;
sodelovali so vsi
učitelji na šoli.

Predstavitev ali objava
(kraj, čas)
januar 2011,
OŠ Ledina
Vse dejavnosti so
potekale ali bile
objavljene na OŠ
Ledina (šolska spletna
stran, šolski radio).

Vse navedene dni je obeležil tudi
Unesco klub na srečanjih.
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Dan človekovih pravic v Koloseju
Medgeneracijsko sodelovanje
Dan kulturne raznolikosti
Koordinacija ASPnet središča
Sedem mesečnih srečanj Unesco
kluba za Unesco predstavnike
Šolski likovni natečaj za poslikavo
uč. 38 (Prijateljstvo in prosti čas)
Akcija zbiranja plastičnih zamaškov
v humanitarne namene
Dopisovanje z afriško osnovno šolo
(Zimbabve)
Projekt Modri stol

Humanitarni koncert Ledinec
Ledincu
V sklopu nacionalnega Unesco
ASPnet projekta DOBRE VESTI IZ
NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA je
potekalo več aktivnosti, osrednja
aktivnost je bilo pesnjenje na temo
prijateljstva, ljubezni in sreče.

Karla Leban,
Ljubica Kosmač
razredniki
Ljubica Kosmač,
Tatjana Klančar
Karla Leban
Tanja Trpin
Mandelj,
članice Unesco
tima
Barbara Tacar,
Tanja Trpin Mandelj
Ljubica Kosmač,
Tanja Trpin
Tanja Trpin Mandelj
Tanja Trpin
Mandelj,
Tjaša Funa
Čehovin
Barbara Kosirnik,
Vera Krizmanič
Glej opis projekta v
nadaljevanju.

izbrani Unesco
predstavniki
predvsem 1. in 2.
triada
J. Savnik, V. Fürst
iz 7. b

10. 12. 2010
Kolosej v Ljubljani
celo šolsko leto
25. maj, Pišece

predstavniki vseh
oddelkov

celo šolsko leto
običajno tretjo sredo v
mesecu

vsi oddelki

učilnica 38

vsi oddelki
vsi oddelki na PS
8 Unesco
predstavnikov

december 2010,
Bolnišnična šola OŠ
Ledina

vsi oddelki

OŠ Ledina

Glej opis projekta v Največji uspeh: izid
nadaljevanju.
pesniške zbirke
»Vsako prijateljstvo je
pesem« in 2. nagrada
ex aequo na
mednarodnem
natečaju v Avstriji
(Schwanenstadt) za
najboljšo otroško in
mladinsko knjigo za
slikanico »Mavrica,
stkana iz prijateljstva«.

3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
Z vsemi realiziranimi aktivnostmi smo dosegli skoraj vse cilje, ki smo jih načrtovali učitelji v Unesco timu,
čeprav je bil v letošnjem letu tim zaradi odsotnosti nekaterih članov okrnjen. Učenci in učitelji so dobro
sodelovali.
Predstavniki Unesca na šoli so se v veliki večini redno udeleževali mesečnih srečanj Unesco kluba,
preko katerih smo planirane aktivnosti uspešno predstavili celotni šoli. Tako so bile Unesco ideje
učinkovito posredovane vsem. S tem in vsemi ostalimi Unesco aktivnostmi smo na naši šoli v tem
šolskem letu krepili sodelovanje, medgeneracijsko povezovanje, odgovornost do drugih in Unesco
zavest.
V Unesco timu mislimo, da takšen način dela zagotavlja uspešnost Unesco akcij na OŠ Ledina.
Nerealiziran cilj: posodobitev spletne strani Unesco kluba in ASPnet središča.
DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA
S sodelovanjem med šolami ter izmenjavo izkušenj in dobre prakse smo pridobili vsi, tako učenci kot
učitelji in starši - naši sodelavci in podporniki.
Doseženi cilji aktivnosti:
Z nalogami s področja kulture in kulturne dediščine in vzgoje miru smo uspeli aktivirati v učencih željo po
ustvarjanju in poustvarjanju na literarnem, likovnem, gledališkem in glasbenem področju, vzpostavljanju
prijateljskih vezi med učenci sodelujočih šol iz vse Slovenije, spoznavanju različnih krajev in navad in
povezovanju različnih medijev. Največji uspeh letošnjih aktivnosti pa je izdaja pesniške zbirke učencev
in mentorjev »Vsako prijateljstvo je pesem« in 2. nagrada na mednarodnem natečaju v Avstriji, v
Schwanenstadtu, za najboljšo otroško in mladinsko knjigo za slikanico »Mavrica, stkana iz prijateljstva«.
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Datum: 27. 6. 2011

Vodja projekta: Tanja Trpin Mandelj

Nacionalni UNESCO ASPnet projekt
DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA/KRAJA
Vodja: Ljubica Kosmač, OŠ Ledina, Ljubljana
Koordinator: Lidija Stanič
V nacionalnem Unesco ASPnet projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, ki ga vodi OŠ
Ledina, sodeluje 10 osnovnih šol (9 iz Slovenije in 1 z Madžarske). Letošnje celoletne aktivnosti na temo
knjige v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige so bile usmerjenje v pesnjenje na
temo prijateljstva, ljubezni in sreče.
V letošnjem šolskem letu beležimo v projektu, ki deluje že 11. leto, izjemen uspeh z izdajo skupne
pesniške zbirke učencev in mentorjev vseh 10 sodelujočih šol z naslovom Vsako prijateljstvo je pesem,
enako tudi s slikanico učencev 2., 4. in 5. razreda Mavrica, stkana iz prijateljstva, s katero smo na
mednarodnem natečaju v Schwanenstadtu, Avstrija, prejeli 2. nagrado ex aequo.
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta (naziv morebitnega
krovnega projekta …)
Spletna stran projekta
Razsežnost projekta (šolski, nacionalni,
mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države
Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator (2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v šolskem letu
2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem letu
2010/11
Število direktno vključenih učencev (2010/11)
Število učencev, ki jih je projekt dosegel
(2010/11)
Skupno število vseh, ki jih je projekt dosegel
(vključno s starši, obiskovalci, gosti …) v
2010/11
Objave v medijih
Šolska spletna stran
Spletno glasilo Dobrih vesti

Nacionalni UNESCO ASPnet projekt
DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA
MESTA/KRAJA
http://www.o-ledina.si/strani/126/dobre-vesti-iz-nasesole-in-nasega-mesta
mednarodni, nacionalni projekt
Slovenija, Madžarska
2000
Ljubica Kosmač, Aleša Vogrinc
Lidija Stanič
8
10
149
400
500
glasilo mestne občine Ljubljana: Ljubljana, Meta
Verbič: Moja pesem, naša zbirka,
http://www.o-ledina.si/naslovnica,
https://sites.google.com/site/osledinadobrevesti/home.

2. Dejavnosti oz. akcije projekta
Dejavnost oz. akcija

Mentor

Srečanje otroških gledaliških skupin »Z
odra na oder«

Katarina Rigler Šilc

Pesnjenje na temo prijateljstva, ljubezni Lidija Stanič,
in sreče
Ljubica Kosmač,
Irena Šimenc Mihalič,
Dragica Mencinger,

Učenci,
oddelki
7. do 9. r.
(10 učencev)

Predstavitev ali
objava (kraj, čas)
OŠ Leona Štuklja,
Maribor, 10. 2.
2011

7. r.
Od oktobra 2010
(17 učencev) do marca 2011
9. r.
(2 učenca)
4. r.
OŠ Ledina
(20 učencev)
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Mirijam S. Žvegla,
Karla Leban,
Katarina Rigler Šilc

3. r.
(21 učencev)
5. r.
(16 učencev)
6. r.
(20 učencev)
7. r.
6. 12. 2010−30. 5.
(5 učencev)
2011
9. r.
Kolikokrat: 5-krat
(2 učenca)
OŠ Ledina
Izdala OŠ Ledina
PS (9
Ljubljana, april
učencev)
2011, sourednika:
4. b (9
Ljubica Kosmač in
učencev)
Žiga Vavpotič,
nekdanji učenec
OŠ Ledina

Videokonference
z OŠ Leona Štuklja Maribor

Lidija Stanič

Izid pesniške zbirke Vsako
prijateljstvo je pesem

Ljubica Kosmač, Lidija
Stanič, Katarina Rigler Šilc,
Irena Šimenc Mihalič,
Barbara Tacar

Prireditev »Moja pesem, naša zbirka« predstavitev pesniške zbirke

Ljubica Kosmač,
Lidija Stanič,
Vlado Štribl

Dan kulturne raznolikosti
Predstavitev pesniške zbirke na
prireditvi

Ljubica Kosmač,
Tatjana Klančar

Predstavitev literarnega glasila
Ko srce spregovori

Lidija Stanič

7. r.
(17 učencev)

Slikanica »Mavrica, stkana iz
prijateljstva« - sodelovanje na
mednarodnem natečaju občine
Schwanenstadt, Avstrija

Monika Krošelj,
Irena Šimenc Mihalič,
Karla Leban,
Ljubica Kosmač, urednica

2. r.
(21 učencev)
4. r.
(20 učencev)
5. r.
(16 učencev)

Tabor ustvarjalcev Dobrih vesti na
Senovem, od 2. do 4. 6. 2011

Ljubica Kosmač,
Lidija Stanič

PS
(4 učenci)

Nova spletna stran Dobre vesti iz naše Vlado Štribl (tehnična
šole in našega mesta
izvedba),
https://sites.google.com/site/osledinado Ljubica Kosmač (vsebina)
brevesti/home

PS (9
učencev)
4. b (9
učencev)
7.b (2
učenca)

/

Magistrat v
Ljubljani,
21. 4. 2011
Pišece,
OŠ Maksa
Pleteršnika, 25. 5.
2011
OŠ Ledina,
Ljubljana
april 2011
OŠ Ledina,
Ljubljana,
maj−junij 2011; na
mednarodnem
natečaju v Avstriji
prejela
2. nagrado ex
aequo
OŠ XIV. Divizije
Senovo
Predstavitev OŠ
Ledina
Delavnice na
temo pesništva in
druge
oktober 2010
OŠ Ledina

3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
Tudi v šolskem letu 2010/11 se je naše ustvarjanje v projektu prepletalo in nadgrajevalo s posebnim
poudarkom na Unescovem programu »Ljubljana, svetovna prestolnica knjige«. Učenci so spoznavali
literarna dela ter poustvarjali in ustvarjali na področju pesništva, objavljali svoja dela v glasilih
(sedmošolci OŠ Ledina so izdali glasilo Ko srce spregovori), v spletnih glasilih (na šolskih spletnih
straneh sodelujočih šol), soustvarjali na različne teme preko videokonferenc (OŠ Ledina z OŠ Leona
Štuklja, Maribor) in na srečanjih v živo, sodelovali z ustvarjalci na okroglih mizah in v delavnicah,
ustvarjali na gledališkem področju (udeležba na srečanju otroških gledaliških skupin Z odra na odru v
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Mariboru). Udeležili so se tudi Unesco tabora Ustvarjalci Dobrih vesti na Senovem junija 2011.
Spletna stran skupnega e-časopisa: https://sites.google.com/site/osledinadobrevesti/home
Rezultat skupnega ustvarjalnega dela učencev in mentorjev je izid skupne pesniške zbirke vseh desetih
osnovnih šol (v slovenščini, delno tudi v madžarščini in angleščini) z naslovom Vsako prijateljstvo je
pesem. V pesniški zbirki je objavljenih 70 pesmi učencev in 9 pesmi mentorjev, 10 ilustracij (od teh je 1
ilustracija delo mentorice) in naslovnica, sestavljena iz del dveh naših učencev. Podlaga za naslovnico
je izbran plakat Vizija miru, ki je nastal v okviru natečaja Lions Kluba Bled. Aprila 2011 je bila pesniška
zbirka z recitalom avtorjev pesmi predstavljena širši javnosti na Magistratu v Ljubljani, o čemer beremo
na spletnih straneh sodelujočih šol in v mestnem glasilu Ljubljana, in na dnevu kulturne raznolikosti v
Pišecah, objavljeno v Dolenjskem listu. Prvemu natisu v 250 izvodih je sledil še drugi natis s 350 izvodi.
Spletna stran pesniške zbirke:
http://www.o-ledina.si/naslovnica
http://www.o-ledina.si/Uploaded/Editor/Documents/prijateljstvo_zbirka.pdf
V okviru projekta so učenci razredne stopnje (2., 4. in 5. r.) na OŠ Ledina dosegli tudi mednarodni
uspeh, in sicer s sodelovanjem na 9. mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo v
Schwanenstadtu v Avstriji, kjer je mednarodna žirija slikanici Mavrica, stkana iz prijateljstva dodelila 2.
nagrado ex aequo.

Datum: 29. 6. 2011

Vodja projekta: Ljubica Kosmač
Mentorica projekta na OŠ Ledina: Lidija Stanič
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UNESCO SREDIŠČE ZA LJUBLJANSKO PODROČJE
Vodja: Karla Leban
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta
Spletna stran projekta
Razsežnost projekta (šolski,
nacionalni, mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države

Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni
koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator
(2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v
šolskem letu 2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem
letu 2010/11
Število direktno vključenih učencev
(2010/11)
Število učencev, ki jih je projekt
dosegel (2010/11)
Skupno število vseh, ki jih je projekt
dosegel (vključno s starši, obiskovalci,
gosti …) v 2010/11

UNESCO SREDIŠČE ZA LJUBLJANSKO PODROČJE
Še v nastajanju
V okviru mednarodnega projekta deluje na nacionalni ravni.
OŠ Ledina,
OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana,
OŠ Marije Vere, Kamnik,
OŠ Rodica,
OŠ Preserje,
OŠ Jožeta Krajca, Rakek,
OŠ Spodnja Idrija,
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana,
SGGEŠ,
Gimnazija Jožeta Plečnika,
Gimnazija Ledina,
Gimnazija Vič,
Vrtec Jelka
2004
Ljubica Kosmač, Karla Leban

V pridruževanju:
OŠ Sostro,
Vrtec Pedenjped,
OŠ Hinka
Smrekarja,
OŠ F. Rozmana
Staneta

Karla Leban
Središče ima vlogo povezovanja in koordiniranja zavodov in ni
vezano na določene dejavnosti z otroki.
/
/
/

2. Dejavnosti oz. akcije projekta
Dejavnost oz. akcija
Sprotno obveščanje vseh članic o projektih, dogodkih, dejavnostih
Zbiranje podatkov in obdelava podatkov za središče
Skupno poročilo
3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
Naloga UNESCO ASPnet središča je predvsem koordinacija in obdelava podatkov.
Poleg vsakodnevnega stika s šolami (mentorji) preko spleta, smo se navadno srečevali na seminarju.
Letos je celotna mreža v stanju mirovanja, saj jo vodi koordinatorica v odstopu. Zato ni bilo nobenega
srečanja, niti seminarja.
Prav zaradi tega in ker nimamo nobenih napotkov, navodil z vrha, tudi v Središču nismo imeli sestanka.
Programski svet UNESCO je maja poslal poziv za vložitev vlog za podaljšanje oziroma pridobitev statusa,
ki pred vse nas postavlja nove izzive, saj je zelo zahtevna vloga.
Upamo, da bo UNESCO mreža dobila novega koordinatorja in s tem nov zagon.
Datum: 28. 6. 2011

Vodja projekta: Karla Leban
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PROJEKTI NA NACIONALNI RAVNI
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Koordinator: Irena Šimenc Mihalič
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta (naziv morebitnega krovnega
projekta …)

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Spletna stran projekta

http://www.o-ledina.si/strani/42/ekosola-kot-nacinzivljenja
Nacionalni projekt

Razsežnost projekta (šolski, nacionalni,
mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države
Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator (2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v šolskem letu
2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem letu
2010/11
Število direktno vključenih učencev (2010/11)
Število učencev, ki jih je projekt dosegel (2010/11)
Skupno število vseh, ki jih je projekt dosegel
(vključno s starši, obiskovalci, gosti …) v 2010/11

280 osnovnih šol v Sloveniji
2001
Mihaela Mrzlikar, Irena Šimenc Mihalič
Irena Šimenc Mihalič
15
Vsi učitelji OŠ Ledina
Vsi učenci OŠ Ledina
Vsi učenci OŠ Ledina
okoli 1000

2. Dejavnosti oz. akcije projekta
Dejavnost oz. akcija
EVROPSKI TEDEN
ZMANJŠEVANJA ODPADKOV
LOČEVANJE ODPADKOV
ENERGIJA
REVŠČINA PO SVETU IN PRI
NAS
VODA
EKO BRANJE ZA EKO
ŽIVLJENJE
ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
ZBIRANJE TONERJEV IN
KARTUŠ
OKOLJEVARSTVENI
PROJEKTI
- »MODRI JAN«
-

»GREGORČKI na
Ljubljanskem gradu«

Mentor

Učenci, oddelki

Predstavitev ali objava
(kraj, čas)
Vladka Mladenović
5. a in 5. b
razstava v razredu in na
Karla Leban
šolskih hodnikih,
18.11. 2010−26.11.2010
Žana Ude
vsi učenci (1.−9. r.) pano na hodniku,
in vsi učitelji
spletna stran eko šole
Vladka Mladenović
245 učencev in
pano na hodniku,
12 učiteljev
spletna stran eko šole
Danijela Jerina
vsi učenci (1.−9. r.) pano na hodniku,
spletna stran eko šole,
sept. 2010 do april 2011
Mirjam Sabina Žvegla 250 učencev in
pano na hodniku,
12 učiteljev
spletna stran eko šole
Nadja Ulcej,
185 učencev: 1.ab, pano na hodniku,
koordinatorica na šoli 2. a, 3. b, 4. ab, 5.
spletna stran eko šole,
ab, 6. ab, 7. ab, 8. b, razstava likovnih
9. ac in 10 učiteljev izdelkov 1. a, 1. b in 3. b
Nadja Ulcej
vsi učenci šole
pano na hodniku,
spletna stran eko šole,
okt. 2010 in april 2011
Vlado Štribl
36 učencev
OŠ Ledina
Irena Šimenc Mihalič,
vodja
Dragica Mencinger

učenci RS
4. a in 4. b
4. a in 4. b

pano na hodniku,
spletna stran eko šole,
spletna stran založbe
MODRIJAN,
časopis DELO
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-

4. a in 4. b

»OBLAČIMO PTIČJE
HIŠKE«

ZBIRANJE PLASTIČNIH
ZAMAŠKOV
POVEZOVANJE Z
NEVLADNIMI
ORGANIZACIJAMI:
- BUNKER,
- PROSTOROŽ,
- INŠTITUT ZA POLITIKE
PROSTORA,
- OKOLJSKI CENTER,
- UMANOTERA,
- DRUŠTVO ZA DVIG
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
IN ŽIVLJENJSKEGA
OKOLJA
Likovni natečaj nacionalne
koordinacije Eko šol Slovenije
»NAJLEPŠA RISBA PREDNOVOLETNI ČAS«

EKO KARTICE
(nosilec Društvo Sobivanje)

Tanja Trpin,
Dragica Mencinger
Irena Šimenc Mihalič

vsi učenci šole

Zvonka Rožanec,
Irena Šimenc Mihalič,
Natalija Rožnik,
Barbara Kosirnik,
Vera Krizmanić,
Monika Krošelj,
Helena Ogorevc,
Karla Leban,
Tatjana Klančar,
Vladka Mladenović,
Dragica Mencinger

vsi učenci na RS

Zvonka Rožanec

ugodnosti za vse
učence in učitelje,
koriščeno 52-krat

TV, v oddaji Svet na
kanalu A,
spletna stran društva
PROSTOROŽ,
časopis LJUBLJANA,
časopis NEDELO,
revija Salon Slovenija;
pano na hodniku,
spletna stran eko šole
spletna stran eko šole

pano na hodniku,
spletna stran eko šole
(10 izdelkov, ki so bili
poslani tudi na
nacionalno koordinacijo)
Komisija na šolski ravni
v sestavi:
Zvonka Rožanec,
Irena Šimenc Mihalič in
Barbara Tacar
december 2011
objava na spletni strani
eko šole

3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
S projektom Eko šola kot način življenja smo načrtno in celostno uvedli okoljsko vzgojo v naš šolski
program skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001.
V program smo se vključili šola kot celota (učitelji, učenci, vodstvo šole, starši in predstavniki lokalnih
oblasti).
Vedno bolj se zavedamo, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le
posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S
projektom »Eko šola kot način življenja« gradimo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem
planetu in razvijmo odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja
znanja za življenje.
V tem šolskem letu nam je uspelo realizirati vse zastavljene cilje. Vse akcije so bile odlično izpeljane,
tudi rezultati so vedno boljši. Koordinatorji posameznih projektov in akcij so svoje delo več kot odlično
opravili. Dragoceno je tudi sodelovanje z nevladnimi okoljevarstvenimi organizacijami in naše dejavno
vključevanje v širše okolje.
Zavedamo se, da je okoljska vzgoja dolgotrajen proces, zato bomo s projektom Eko šola kot način
življenja nadaljevali tudi v prihodnosti, saj si želimo, da bi nam vsem skrb za okolje in naravo postala del
življenja.
Tudi v šolskem letu 2010/11 nam je uspelo pridobiti certifikat za potrditev zelene zastave.

V Ljubljani, 28. 6. 2011

Vodja projekta: Irena Šimenc Mihalič
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EVROPSKA VAS
Vodja: Monika Krošelj
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta (naziv morebitnega krovnega
projekta …)
Spletna stran projekta
Razsežnost projekta (šolski, nacionalni,
mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države

Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator (2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v šolskem letu
2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem letu
2010/11
Število direktno vključenih učencev (2010/11)
Število učencev, ki jih je projekt dosegel (2010/11)

Evropska vas
Še v izdelavi
Nacionalni
OŠ Bežigrad, OŠ Ledina, OŠ Sostro, OŠ Naklo,
VVZ dr. Franceta Prešerna, OŠ Dravlje, OŠ
Alojzija Šuštarja, OŠ Franca Rozmana - Staneta,
OŠ Karla Destovnika - Kajuha, OŠ Kolezija, OŠ
Vide Pregarc, OŠ Polje, OŠ Preska, OŠ dr. Ivana
Cankarja, Vrhnika, OŠ Kašelj, OŠ Mirana Jarca,
OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Spodnja Šiška, OŠ
Milana Šuštaršiča, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ
Dobrova
2004
Irena Šimenc Mihalič, Tanja Trpin, Nevenka
Osterman, Natalija Rožnik
Monika Krošelj
7
4
80
290

2. Dejavnosti oz. akcije projekta
Naša šola je predstavljala državo: Švedsko
Dejavnost oz. akcija

Mentor

Postavitev Evropske vasi na
Hribarjevem nabrežju v
Ljubljani;
Stojnica, ki je predstavljala
državo Švedsko

Monika Krošelj,
Mirijam Sabina Žvegla,

Pika Nogavička v pesmi in
besedi

Mirijam Sabina Žvegla,
Dalila Beus

Bogdan Lavrič - pomoč
pri postavitvi

Učenci, oddelki
3. a
6. – 9. razred

učenci 3. a

Med šolskim letom so se
Razredniki
vsebine v vključevale v šolsko
delo.

učenci 2. a in 3. a pri
SPO
učenci 6.−9. r. pri
rednih urah
geografije

Izdelava makete Švedske
Izdelava plakatov

Danijela Jerina

učenci 6.−9. r. pri
izbirnih vsebinah

Priprava hrane - značilne jedi
in pogrinjkov

Monika Krošelj

učenci 2. a in
6. a in b

Predstavitev ali objava
(kraj, čas)
Hribarjevo nabrežje v
Ljubljani;
10. 5. 2011
od 8.00 do 15.00
Hribarjevo nabrežje v
Ljubljani;
10. 5. 2011 ob 10.40
OŠ Ledina
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Fotogalerija Švedske
Kazalke Pike Nogavičke

Monika Krošelj
Monika Krošelj
Mirijam Sabina Žvegla

učenci 2. a pri SPO
učenci 2. a in 3. a pri
LVZ

3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
Učenci so med letom proučevali naravno in kulturno dediščino Švedske, spoznavali raznolikost narodov,
se učili spoštovanja in strpnosti do drugačnih po veri, jeziku, navadah, pripravljali plakate, PowerPoint
predstavitve, dramatizacijo, glasbeno predstavitev izbrane države, pripravili nekaj tipičnih jedi, s katerimi
so postregli obiskovalcem, ki so si ogledovali stojnice in program na odru Hribarjevega nabrežja.
Letos smo na prireditvi na Hribarjevem nabrežju predstavljali Švedsko. Učenci in učenke so vse, kar je
nastajalo med šolskim letom pri pouku in drugih dejavnostih, prikazali na zaključni prireditvi in nato na
razstavi v šoli. Učenci in učenke naše šole so odlično predstavili izbrano državo na stojnici in odru in z
medsebojnim povezovanjem vseh šol zgradili vas, ki je bila tudi letos prikazana na Hribarjevem nabrežju
v Ljubljani. Letos je vas še posebno zaživela, saj je bila obarvana humanitarno. Učenke in učenci so na
stojnicah »prodajali« izdelke, izkupiček prodaje pa namenili v humanitarne namene - Rdečim noskom.
Ko smo z učenci v šoli izdelovali kazalke z motivom Pike Nogavičke, Piki pletli kitke, so učenci zelo
uživali. Všeč pa jim je bil tudi namen, veseli so bili, da bodo lahko tako pomagali bolnim otrokom.
Mentorici Mirijam Sabina Žvegla in Dalila Beus sta poskrbeli, da se je na odru ledinski 3. a predstavil z
dramatizacijo Pike Nogavičke. PIKA S ŠVEDSKE JE PRIŠLA Z NJO. NASTOPAL JE 3. A. NAJ PESEM
PIKINA ODMEVA, LEDINA RADA JO PREPEVA.
Datum: 24. 6. 2011

Vodja projekta: Monika Krošelj
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ZDRAVA ŠOLA
Koordinator: Natalija Rožnik
1. Osnovni podatki
Točen naziv projekta (naziv morebitnega
krovnega projekta …)
Spletna stran projekta
Razsežnost projekta (šolski, nacionalni,
mednarodni …)
Sodelujoče šole oz. države
Letnica začetka projekta na OŠ Ledina
Vsi predhodni vodje oz. glavni koordinatorji
Letošnji vodja oz. glavni koordinator (2010/11)
Število vseh dejavnosti oz. akcij v šolskem letu
2010/11
Število sodelujočih učiteljev v šolskem letu
2010/11
Število sodelujočih učencev v šolskem letu
2010/11

Mednarodni projekt ZDRAVA ŠOLA
http://www.o-ledina.si/strani/43/zdrava-sola
nacionalni
V evropsko mrežo Zdravih šol je vključenih 43
držav. V Sloveniji je vključenih 268 ustanov.
1998
Boža Šarbek
Natalija Rožnik
50
40
391

2. Rdeča nit slovenskih Zdravih šol v šol. letu 2010/11: ODNOSI − ZDRAV ČLOVEK V
ZDRAVEM TELESU, VREDNOTI ZA VSE ČASE
Dejavnost oz. akcija

Koordinatorji
dejavnosti:
Natalija Rožnik, vodja
na šoli

Na šoli so se odvijale dejavnosti v 5.
sklopih:
1. Preventivne dejavnosti z učenci
(zobna preventiva, zdravniški
pregledi, predavanja …)
. Sonja Vidrih, Boža
- Higiena rok med učenci 6. r. OŠ v
Šarbek
mestni občini Ljubljana
Sonja Vidrih, Boža
- Vzgoja za ne-kajenje
Šarbek
2. Pomen zdrave prehrane in skrb za
hidracijo
- Vključitev v shemo šolskega sadja
- Dan zdravja - delitev sadja staršem
in mimoidočim

Karmen Kete,
sodelujejo vsi učitelji
šole

3. Dejavnosti za obogatitev prostega
Natalija Rožnik
časa, športno popoldne, svetovni dan
gibanja
– Dan gibanja na Golovcu za RS in
dan gibanja za PS
- Ljubljanski maraton

Lorin Möscha

Učenci, oddelki
Vsi učenci na OŠ

6. a in 6. b
6., 7. in 8. razred

Predstavitev ali
objava (kraj, čas)
OŠ Ledina

Sodelovanje z
Zdravstveno
fakulteto

Vsi učenci,
v 6. a in 8. a
anketirani – Zavod
za zdravstveno
varstvo

Predstavitveni
plakati na šolskih
hodnikih

Učenci na RS

OŠ Ledina Golovec;
14. 5. 2011

Prijavljeni učenci in Ljubljana;
učitelji
oktober 2010

4. Različne oblike sodelovanja s starši
(formalne in neformalne, starši vodijo
delavnice …)
5. Ostale dejavnosti
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3. Kratka evalvacija realiziranih ciljev
Dejavnosti za doseganje 12 ciljev zdrave šole so na šoli že prava stalnica in nanje smo zelo ponosni.
Uspehi so vse izvedene dejavnosti, ki smo jih izvajali. Projekte bomo nadaljevali in nekatere nadgradili.
V dejavnosti so bili vključeni učenci, učitelji in starši ter zunanji strokovni sodelavci. Dopolnjevali smo se
z vsebinami EKO in UNESCO šole ter izpeljali skupne delavnice. V okviru projekta smo se trudili
spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, izvajali preventivne programe,
različne oblike sodelovanja s starši, skrbeli za zdravo in kakovostno prehrano ter hidracijo, ozaveščali o
aktivnem preživljanju prostega časa, medsebojni nenasilni komunikaciji med učenci, učitelji, starši …
Redno smo se udeleževali srečanj z izobraževanji Zdrave šole, imeli srečanja z razrednimi predstavniki
za Zdravo šolo, skrbeli za oglasno desko Zdrave šole.
Projekt Zdrava šola na šoli aktivno živi.
V prihodnjem šolskem letu bomo oblikovali dejavnosti, ki bodo vpletene v izbrano rdečo nit Slovenske
mreže zdravih šol.
Datum: 27. 6. 2011

Vodja projekta: Natalija Rožnik

OSTALI PROJEKTI (ŠOLSKI, RAZREDNI …), OKROGLE MIZE
Projekt

Mentor

Mednarodna raziskava:
»Vzpostavljanje baze
znanja za kakovost v
izobraževanju«
Evropska raziskava o
jezikovnih
kompetencah v OŠ
Sodelovanje z vrtcem
Ledina:
Spoznajmo se
Računalniške
didaktične igre

Dragica Mencinger,
Irena Šimenc
Mihalič

Učenci,
oddelek
4. a
4. b

Tjaša Funa Čehovin 9. razredi

Zvonka Rožanec,
Vera Krizmanić,
Katarina Podobnik,
Monika Krošelj,
Natalija Rožnik,
Barbara Kosirnik,
Milanija Kozič,
Vlado Štribl, Vlasta
Koprivnikar, Renata
Gabor, Nadja Ulcej,
Lorin Möscha
Delavnice za bodoče
Marija Valenčak,
prvošolce in
Natalija Rožnik,
predstavitev OŠ Ledina Zvonka Rožanec,
in dela v 1. razredu
Nadja Ulcej, Sabina
Jurič, Lorin Möscha
Sodelovanje z
Natalija Rožnik,
bolnišničnimi oddelki;
Zvonka Rožanec,
delavnica Maske
Nadja Ulcej
Pikina čajanka - igramo Tatjana Klančar,
se gledališče
Mirijam S. Žvegla
Ledinec Ledincu
Barbara Kosirnik,
Vera Krizmanič,
Mirijam Sabina
Žvegla in ostali
učitelji RS in OPB
Otroški praznični bazar Nadja Ulcej, Petra
Poje, vodji projekta
Renata Gabor,

1. a, 1. b in
otroci iz vrtca

Predstavitev ali objava (kraj, čas)
Izsledki še niso objavljeni.

Izsledki še niso objavljeni.
OŠ Ledina, vse šolsko leto
(v razredu, računalniška učilnica,
šolska knjižnica, telovadnica)

Bodoči prvošolci OŠ Ledina, 27. 1. 2011
in njihovi starši
(telovadnica OŠ Ledina, učilnica št. 34
in 06)
1. b

RHC Soča, 3. 3. 2011

3. a, 3. b

OŠ Ledina, 31. 5. 2011−21. 6. 2011

Vsi oddelki –
razredna
stopnja

OŠ Ledina – Tabor, december 2010

Vsi oddelki od 1. OŠ Ledina, december 2010
do 5. razreda
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Učim se učiti
Ukrotimo tigra
Moj skrivni prijatelj
Naša mala knjižnica
(Sodobnost)
Ledinski pevski valovi
Ljubljanski maraton
Športno vzgojni karton
Športni program
Zlati sonček
Športni program Krpan
Znanstvenica leta
dr. Renata Salecl
Igralka Violeta Tomič

Monika Krošelj,
Vlasta Koprivnikar,
Natalija Lampič,
Marija Nemanič,
Marjeta Žorž, László
Herman in Irena Š.
Mihalič
Dragica Mencinger,
Irena Š. Mihalič
Dragica Mencinger,
Irena Š. Mihalič
Dragica Mencinger,
Irena Š. Mihalič
Vladka Mladenović,
Karla Leban
Dalila Beus,
Katarina Rigler Šilc
Lorin Möscha
Lorin Möscha
Lorin Möscha

4. a
4. b
4. a
4. b
4. a
4. b
5. a
5. b
Učenci pevskih
zborov
1.−9. razred
1.−9. razred
1.−3. razred

V oddelkih

Delo z delovnim zvezkom »Naša mala
knjižnica«
Portorož, Seča, februar 2011
Glasilo Ledina poje
Ljubljana, oktober 2010
OŠ Ledina; april 2011
OŠ Ledina; junij 2011

Žana Ude, Andrej
Šturm
Katarina Rigler Šilc

4.–5. razred

OŠ Ledina; junij 2011

9. abc

Katarina Rigler Šilc

Gledališki klub

Okrogla miza,
OŠ Ledina, 22. 12. 2010
Okrogla miza,
OŠ Ledina, 8. 4. 2011

V oddelkih
V oddelkih

MEDNARODNI IZMENJAVI UČENCEV
Prijateljstvo ne pozna meja: Ljubljana - Dabas, Madžarska
Različnost nas bogati: Ljubljana – Chasseneuil, Francija

Dogodek

Mentor

Mednarodna izmenjava
»Prijateljstvo ne pozna meja« s
turnejo MPZ po Madžarski,
Dabas - Ljubljana,
ÁI Kossuth Lajos - OŠ Ledina

László Herman,
koordinator
Dalila Beus,
Ljubica Kosmač

Mednarodna izmenjava
»Različnost nas bogati«,
Ljubljana - Chasseneuil
OŠ Ledina –
Collège Louis Pasteur

Zdenka Zupan,
koordinator
Sodelujoči mentorji:
Barbara Tacar,
Dalila Beus ,
Natalija Lampič,
Danijela Jerina

Učenci, oddelek

Kraj in čas
Predstavitev ali objava

Madžarska: Dabas,
MPZ,
Budimpešta, Kecskemet;
6.−9. razred
27. 9. 2010 – 30. 9. 2010,
(nekateri učenci)
Lokalna TV Dabas

7.−9. razred

Ljubljana,
3. 4. 2011– 8. 4. 2011

28

MEDNARODNI ZIMSKI ŠPORTNI FESTIVAL
Program

11. mednarodni zimski športni festival za učence osnovnih šol

Vodja in soizvajalka

Žana Ude

Čas

20. februar 2011 do 28. marec 2011

Kraj

Mitrovac na Tari (Srbija)

Nastanitev
Tema (naravoslovna, družboslovna,
letna-plavalna)
Razred

Dječje odmaralište Mitrovac na Tari

Število učencev

10

Športne igre in tekmovanja v športnih aktivnostih
8. a in 8. b razred

NATEČAJI
v šolskem letu 2010/11
Oddelek
Posameznik

Natečaj

Mentor

9. mednarodni natečaj za
najboljšo otroško in
mladinsko knjigo »Na krilih
metulja in laboda«,
Schwanenstadt, Avstrija
Likovni natečaj:
International Children
competition Shankar Indija
Likovni natečaj Rotary cluba
Lions Bled:
plakat Vizija miru

Ljubica Kosmač, vodja
in urednica,
Monika Krošelj,
Karla Leban,
Irena Šimenc Mihalič
Barbara Tacar

2. a
5. b
4. b
Predmetna stopnja

Barbara Tacar

Predmetna stopnja

Likovni natečaj:
Po Fabianovih poteh Štanjel
Likovni natečaj LPP:
Zapelji se z busom

Barbara Tacar

Predmetna stopnja

Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla,
Dragica Mencinger,
Irena Šimenc Mihalič
Mirijam Sabina
Žvegla,
Nadja Ulcej
Barbara Tacar

3. ab in 4. ab

1 glavna nagrada,
20 ostalih nagrad,
5 priznanj

3. a in 4. b

3 izbrana dela
19 priznanj

Predmetna stopnja

Bronasto priznanje:
Eva Suprovec, 6. a,
Ina Danijela Sikovšek, 6.
b,
Kim Maša Kestner, 8. a,
Nina Danaja Kestner, 7. b

Likovni natečaj:
Igraj se z mano
Likovni svet otrok Šoštanj

Dosežek

2. nagrada ex aequo

srebrna medalja:
Daša Smlatič
Jasna Bahovec, 7. a
Plakat je bil med petimi
najboljšimi izbran za
razstavo v Cankarjevem
domu v Ljubljani, maj
2011;
uvrstitev v nadaljnje
tekmovanje v ZDA;
uporabljen za podlago
naslovnice pesniške zbirke
Vsako prijateljstvo je
pesem.
srebrna kolekcija

29

Bienale otroške grafike Žalec

Barbara Tacar

Likovni natečaj
Dinozavri

Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec,
Barbara Kosirnik, Vera
Krizmanić
4. mednarodni likovni natečaj Helena Ogorevc
Likovni natečaj:
Dragica Mencinger,
Avtomobil prihodnosti
Irena Šimenc Mihalič
Likovni natečaj: Moj prijatelj
Irena Šimenc Mihalič
Likovni mednarodni natečaj: Irena Šimenc Mihalič
Grafika SECESIJA
Likovni natečaj: Benneton
Vladka Mladenović,
Karla Leban
Literarni natečaj:
Vladka Mladenović
Gradim svet iz besed

Predmetna stopnja

1. a in 1. b

2. b
4. a
4. b
4. b
4. b

Natečaj klekljanja
»Svetloba v temi« - čipka
Fotografski natečaj:
»Srcu vidno, očem skrito«
Literarni natečaj:
Gradim svet iz besed

Ines Štular

5. a
5. b
Zarja Mörec,
Rebeka Dobravec,
Ana Jana Špiletič
Vili Grlica, 8. a

László Herman

člani fotokrožka

Katarina Rigler Šilc

Literarni natečaj:
Ob dnevu človekovih pravic

Zdenka Ožinger
Hrovat

Lučka Levstek,
Dunja Lemajić,
Hannah Fras,
Aleks Šeškar,
Liza Schulz,
Kaja Perme,
Nik Perme,
Maša Kestner
Max Kuhelj Bugarič,
9. b

Gaja Smodiš, 8. a,
Jon Adamlje, 7. a,
Lina Čop, 8. b
Priznanje za sodelovanje
na razstavi:
Lina Čop, 8. b,
Maša Škufca, 7. b,
Žan Romih Novak, 9. b
Martin Konič, 1. b
(priznanje)
6 učencev

Dela, izbrana za razstavo

Nagrajen spis

30

RAZSTAVE
v šolskem letu 2010/11
Razstava

Mentor

Oblačimo ptičje hiške

Dragica Mencinger,
Irena Šimenc Mihalič

Eko ptičje hišice

Karla Leban, zunanji
sodelavci
Copatki muce Copatarice Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Leporelo (moja pravljica) Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Pustne maske
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec,
Nadja Ulcej
Razstava
László Herman
Mladi tehniki
Koliščarji
Natalija Lampič

Učenci,
oddelek
4. a, 4. b
5. b
1. b
1. b
1. b
U. Šubelj, S.
Nuhanović
7. a, 7. b,
8. a, 8. b

Kraj

Čas

Ljubljana – park
Tabor,
Ljubljanski grad
Ljubljana−Tabor

februar–maj
2011
februar 2011

Knjižnica Otona
Župančiča
Knjižnica Otona
Župančiča
RHC Soča

maj 2011

OŠ Valentina
Vodnika
Narodni muzej

maj 2010

maj 2011
marec 2011

1. julij 2011

Veselo v šolo; To sem jaz
- to smo mi;
celoletne razstave na
hodniku pred razredom
Novoletna razstavna
dekoracija hodnikov

Barbara Kosirnik,
Vera Krizmanić,
1. a, 1. b
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Natalija Halić Porzio, 2. a, 2. b,
Helena Ogorevc,
3. a, 3. b
Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla

OŠ Ledina

september
2010

OŠ Ledina
(šolski hodnik)

december 2010

Zima

Monika Krošelj,
Helena Ogorevc,
Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla
Monika Krošelj,
Helena Ogorevc
Helena Ogorevc

OŠ Ledina
(šolski hodnik)

januar 2011

OŠ Ledina
(šolski hodnik)
OŠ Ledina
(šolski hodnik)
OŠ Ledina
(šolski hodnik)

februar 2011

Prešernov portret
Pustne maske
Spomladansko drevo

Valentinove pesmi

Monika Krošelj,
Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla

Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla
Pesmi za mame
Tatjana Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla
Teden mobilnosti:
Dragica Mencinger,
»VSI NA KOLO«
Irena Šimenc Mihalič
Zimsko veselje
Dragica Mencinger,
Irena Šimenc Mihalič
Naravoslovni tabor
Dragica Mencinger,
Črmošnjice - predstavitev Irena Šimenc Mihalič
Eko zrno
Sonja Vidrih
Prehranske navade
Boža Šarbek

2. a, 2. b,
3. a, 3. b

2. a, 2. b
2. b
2. a, 3. a

marec 2011
junij 2011

OŠ Ledina
(šolski hodnik)

februar 2011

3. b

OŠ Ledina
(šolski hodnik)

marec 2011

4. a
4. b
4. a
4. b
4. a
4. b
6.−9. razred
Učenci KEO

Učilnica 4. a
Učilnica 4. b
Učilnica 4. a
Učilnica 4. b
Učilnica 4. a
Učilnica 4. b
Šola (3. nadstropje)
jedilnica

september

3. a, 3. b

januar
april
celo leto
februar, marec
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2 tematski razstavi v 2.
nadstropju
Čipke

Barbara Tacar
Ines Štular

Predmetna
stopnja
IP-OTK,TTČ;
RIS

Fotografska razstava na
šolskem hodniku

László Herman

Miška

Nadja Ulcej

M. Turk,
I. Jerant,
T. Gomez
1. b

Dinozavri

Nadja Ulcej

1. b

Ptički

Nadja Ulcej

1. b

Dežniki

Nadja Ulcej

1. b

Zmaji

Nadja Ulcej

1. b

Sove

Nadja Ulcej

1. b

Ptički

Milanija Kozić

1. a

Zeleni fantek

Milanija Kozić

1. a

Hiša cvetja

Milanija Kozić

1. a

EKO plakata

Vlasta Koprivnikar
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Razstava na stojnici na
Tanja Trpin Mandelj
Evropski vasi
Stalne tematske razstave Tanja Trpin Mandelj,
v angleških učilnicah
Marjanca Mihelič,
Zdenka Zupan
Mesečne razstave pri
Katarina Rigler Šilc
izbirnem predmetu
nemškega jezika
Gesund leben
Deutsche Wörter
Mesečne razstave pri
Zdenka Zupan
izbirnem predmetu
francoskega jezika
Erich Kästner, Dvojčici
Katarina Rigler Šilc
Slovenski pregovori
Katarina Rigler Šilc
Plakati pesnikov in
Zdenka Ožinger
pisateljev
Hrovat

OŠ Ledina

Šolsko leto
2010−2011
OŠ Ledina, stekleni celo leto
panoji na hodniku
šole
OŠ Ledina
celo leto
OŠ Ledina
(učilnica 1. b)
OŠ Ledina,
(učilnica 1. b)
OŠ Ledina
(šolski hodnik in
učilnica 1. b)
OŠ Ledina
(učilnica 1. b)
OŠ Ledina
(šolski hodnik in
učilnica 1. b)
OŠ Ledina
(šolski hodnik in
učilnica 1. b)
OŠ Ledina
(šolski hodnik in
učilnica 1. a)
OŠ Ledina
(šolski hodnik)
OŠ Ledina
(šolski hodnik)
OŠ Ledina
(šolski hodnik in
učilnica 1. b)
Ljubljana

september
2010
oktober 2010

4.−9. razred

OŠ Ledina, uč. 49,
22

celotno šolsko
leto

7.−9. razred

OŠ Ledina

celotno šolsko
leto

6. – 9. razred

8. razred
8. razred
7.−9. razred
6. b
6. b, 8. r
7. a,
8. a, 8. b,
9. a, 9. b, 9. c

OŠ Ledina
OŠ Ledina, uč. 50
OŠ Ledina, uč. 50
OŠ Ledina,
2. nadstropje

marec 2011
april 2011
junij 2011
junij 2011
april 2011
april 2011
april 2011
april 2011
maj 2011

april 2011
november 2010
celotno šolsko
leto
marec 2011
maj 2011
maj, junij 2011
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NASTOPI
v šolskem letu 2010/11
Nastop
Turneja MPZ na
Madžarskem (v okviru
izmenjave učencev)
Moja pesem, naša
zbirka
(predstavitev pesniške
zbirke Vsako
prijateljstvo je pesem)
Ljubljana - svetovna
prestolnica knjige
(zaključna prireditev)
Humanitarna prireditev
Ledinec Ledincu

Mentor
Dalila Beus

Učenci, oddelek
Mladinski pevski zbor

Ljubica
Kosmač, Lidija
Stanič,
Irena Šimenc
Mihalič,
Dalila Beus,
Vlado Štribl
Natalija Rožnik

učenci PS:
4. b

Kraj
Madžarska:
Dabas, Kecskemet,
Budimpešta
Atrij v Mestni hiši,
Ljubljana

4. b

Kino Šiška

CICI zbor, OPZ, MPZ

Dvorana Tabor

15. 12. 2010

1. b

Tivoli

21. 12. 2010

1. b

Knjižnica Otona
Župančiča

16. 5. 2011

1. a, 1. b

Vrtec Ledina

22. 12. 2010

OPZ

Zagorje

19. 5. 2011

MPZ

20. 12. 2010

Eva Pavlin,
GLK

Ljubljana,
Mestna hiša
Ljubljana,
Mestno gledališče

OPZ,
MPZ

Ljubljana,
Konservatorij za

23. 3. 2011

Barbara
Kosirnik, Vera
Krizmanić,
(Koordinatorici: Barbara Dalila Beus,
Kosirnik, Vera
Natalija Rožnik,
Zvonka
Krizmanić)
Rožanec,
Nadja Ulcej,
Natalija Halić
Porzio,
Helena
Ogorevc,
Tatjana
Klančar,
Mirijam Sabina
Žvegla, Dragica
Mencinger,
Irena Šimenc
Mihalič, Vladka
Mladenović,
Karla Leban
Novoletne pesmi in
Natalija Rožnik,
voščila (sprehod z
Zvonka
lučkami v Tivoliju)
Rožanec
Pravljica
Natalija Rožnik,
Zgodba o dveh kozah
Zvonka
Rožanec
Pokaži, kaj znaš
Natalija Rožnik,
Zvonka
Rožanec,
Barbara
Kosirnik, Vera
Krizmanić
Regijsko tekmovanje
Dalila Beus
pevskih zborov v
Zagorju
Otvoritev lampijončkov Dalila Beus
Tekmovanje gledaliških Dalila Beus
skupin: Iz odra na oder
(korepeticija)
Območna revija
Dalila Beus
pevskih zborov

Čas
od 27. 9. 2010
do 30. 9. 2010
20. 4. 2011

1. a, 1. b,
2. a, 2. b,
3. a, 3. b,
4. a, 4. b,
5. a, 5. b

11. 4. 2011
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Nastop za upokojenke
OŠ Ledina
Zaključna prireditev Prijateljstvo
Zaključna prireditev Muca copatarica
Novoletni nastop za
starše: Božičkove sani
Evropska vas
Nastop za starše ob
zaključku šolskega leta
Nastop za starše ob
zaključku šolskega leta
The ugly ducking

Evropska vas

Letni koncert
glasbenikov OŠ Ledina
(vezno besedilo)
Prestavitev publikacije
Ko srce spregovori
Dan soseda

Božično-prednovoletna
prireditev
Z odra na oder

Natalija Rožnik,
Zvonka
Rožanec
Natalija Rožnik,
Zvonka
Rožanec,
Nadja Ulcej
Barbara
Kosirnik, Vera
Krizmanić,
Milanija Kozič
Tatjana Klančar

1. b

glasbo in balet
OŠ Ledina

1. b

OŠ Ledina

23. 6. 2011

1. a

OŠ Ledina

23. 6. 2011

3. b

OŠ Ledina

15. 12. 2010

Mirijam Sabina
Žvegla
Irena Šimenc
Mihalič,
Tanja Trpin
Mandelj
Vladka
Mladenović
Zdenka Zupan

3. a

Ljubljana - 10. 5.
2011
OŠ Ledina (razred,
Igrišče)

16. 6. 2011

Mirjam S.
Žvegla,
Dalila Beus,
Tanja Trpin
Mandelj
Dalila Beus
Katarina Rigler
Šilc
Lidija Stanič

4. b

december
2010

23. 6. 2011

5. a

OŠ Ledina

21. 6. 2011

5. a:
Rebeka Dobravec,
Karin Merlak, Marko
Oblak, Tea Perme,
Vida Zabukovec,
Manca Škulj, Petra
Šajna, Jure Žigon,
Jan Ključevšek, Julia
Bratuša in Zarja
Mörec
Učenci 3. a

OŠ Ledina

4. 4. 2011

Ljubljana,
Hribarjevo nabrežje

10. 5. 2011

Ljubljana,
OŠ Ledina,
v srednji telovadnici

31. 5. 2011

OŠ Ledina, oddelek

19. 4. 2011

OŠ Toneta Čufarja

26. 5. 2011

OŠ Ledina

24. 12. 2010

Maribor, Osnovna
šola Leona Štuklja,
gledališki klub
Slovensko
mladinsko
gledališče
Gospodarsko
razstavišče

10. 2. 2011

Učenci PS
CICI zbor,
OPZ, MPZ,
solisti
Gaja Filač in
Eva Pavlin
7. b

Lidija Stanič,
Barbara Krulc in
Ljubica Kosmač Tschimy A. Obenga,
7. b, ter Eva Sikošek
in Tilen Udovič, 9. a
Katarina Rigler Učenci PS
Šilc
Katarina Rigler Učenci gledališkega
Šilc
kluba

Otroški festival
Gledaliških sanj

Katarina Rigler
Šilc

Učenci gledališkega
kluba

11. 4. 2011

Igrica Zverinice iz
Ledinice
(na valeti)
Prireditev
Ledina ima talent
Otroški parlament

Katarina Rigler
Šilc

Učenci 9. razredov

Lidija Stanič

Učenci RS in PS

OŠ Ledina

24. 6. 2011

Marjeta Žorž

Učenci 5.−9. r.,

OŠ Prežihovega

januar 2011

15. 6. 2011

34

- območni parlament
- mestna otroška vlada
- mestna otroška vlada
Igraje v nemščino 1
Igraje v nemščino 5

Arne Jevnikar,
9. c

Voranca
Mestna hiša,
Ljubljana
Prostori ZPM

Natalija Lampič Razredni nastop 1. a
za starše
Igraje v nemščino 1
Natalija Kozić
Natalija Lampič 27. 10. 2011 Dramska
uprizoritev za
Igraje v nemščino 5
šestošolce ob
svetovnemu dnevu
jezikov

februar 2011
februar−maj
2011
Natalija
Lampič
Natalija
Lampič

INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ LEDINA
v šolskem letu 2010/11
Interesna dejavnost

Mentor

CICI zbor

Dalila Beus

OPZ

Dalila Beus

MPZ

Dalila Beus

Pevski vikend za pripravo
na revijo in tekmovanje
Digitalna fotografija

Dalila Beus

Tehnični krožek za
nadarjene
Eko branje za eko življenje
Eko branje za eko življenje

László Herman

Pravljična ustvarjalna urica
Pikapolonica praznuje
Metuljčki praznujejo

László Herman

Nadja Ulcej
Monika Krošelj,
Milanija Kozić
Nadja Ulcej
Nadja Ulcej

Šolska skupnost

Monika Krošelj,
Milanija Kozić
Monika Krošelj,
Milanija Kozić
Marjeta Žorž

Oblikovni krožek
Angleške urice (2. a, 2. b)

Vlasta Koprivnikar
Renata Gabor

Ustvarjalne delavnice

Uspehi (nastopi, izdelki …)
Prireditev Ledinec Ledincu, nastop na letnem
koncertu OŠ Ledina
Nastop na prireditvi Ledinec Ledincu,
sodelovanje na Območni pevski reviji v Ljubljani,
nastop na Regijskem tekmovanju PZ v Zagorju,
kjer smo osvojili srebrno priznanje,
nastop na Letnem koncertu glasbenikov OŠ
Ledina
Štirje nastopi na Madžarskem,
nastop na prireditvi Ledinec Ledincu,
nastop pred Magistratom ob otvoritvi
»lampijončkov«, nastop na šolski prireditvi 24. 12.
2010, sodelovanje na območni pevski reviji v
Ljubljani, nastop na šoli ob »Dnevu Zemlje«,
nastop na Letnem koncertu glasbenikov OŠ
Ledina
Intenzivne pevske vaje OPZ in MPZ v Portorožu
Razstava, fotografsko spremljanje dogodkov na
šoli in šolskih prireditvah, sodelovanje na
razstavah, natečajih
23 EKO priznanj, likovni izdelki
25 EKO priznanj, likovni izdelki v mapi Eko branje
za eko življenje
Prebrane zgodbe, likovni izdelki
23 izdelanih map z risbicami učencev ob rojstnih
dnevih
25 izdelanih map z risbicami učencev ob rojstnih
dnevih
Izdelke so učenci odnesli domov
Izvolitev delegatov v Mestni otroški parlament,
Mestno otroško vlado in Državni otroški
parlament.
Izdelke so učenci odnesli domov
Ustvarjalna mapa
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Igraje v nemščino 1
Igraje v nemščino 5

Natalija Lampič
Natalija Lampič

Igraje v angleščino
(1. a, 1. b)
Ustvarjalna urica (1. a, 1. b)
Angleška bralna značka
(Bookworms)
Francoska bralna značka
(Vivre avec le livre)
Nemška bralna značka

Petra Poje

22. 6. 201, razredni nastop 1. a za starše
27. 10. 2011, dramska uprizoritev za šestošolce
ob svetovnemu dnevu jezikov
Ustvarjalna mapa

Nina Zadel
Tanja Trpin Mandelj

Izdelke so učenci odnesli domov
40 priznanj

Zdenka Zupan

6 priznanj

Katarina Rigler Šilc

Eko bralna značka
Geografski krožek
Priprave na tekmovanje iz
znanja GEO in ZGO
Zamejska bralna značka
Turistični navigatorji

Sonja Vidrih
Danijela Jerina
Danijela Jerina

14 priznanj za osvojeno bralno značko in knjižna
nagrada za vse osvojene točke
Plakati z eko vsebino; predstavitve za sošolce
Sodelovanje na Evropski vasi
Glej tekmovanja - uspehi

Likovni krožek
Likovne delavnice za
nadarjene
Bralna značka
Nemška bralna značka

Barbara Tacar
Barbara Tacar

Danijela Jerina
Natalija Lampič

Nagradna ekskurzija v Rezijo (ZPM Lj. - Center)
Sodelovanje pri projektu francoske izmenjave,
izdelava mobilne razstavne makete koliščarjev
Glej med razstave
Zadovoljstvo učencev

Katarina Rigler Šilc
Katarina Rigler Šilc

Urejanje Naj dogodkov
na šolski spletni strani
Generacijsko glasilo
Ekstremna generacija
za 9. razrede
Šolsko glasilo Ledina piše

24 priznanj (8 knjižna nagrada)
14 priznanj za osvojeno bralno značko in knjižna
nagrada za vse osvojene točke
Katarina Rigler Šilc
Sprotno pisanje in objavljanje dela ter utripa na
OŠ Ledina
Zdenka Ožinger Hrovat Učenci so ga prejeli na valeti
Lidija Stanič

Izid glasila: junij 2011

INTERESNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
v šolskem letu 2010/11
Interesna dejavnost

Razred

Mentor

Prostor

Angleščina

1.−5. r.

OŠ Ledina

Glasbena šola

1.−5. r.

Igre z žogo

1., 2. r.

Jezikovna šola ABIS
(Marjetka Rogač Miholič)
Glasbena šola Orfej,
Glasbena šola Vox
Športno društvo Ledina

Judo

1., 2. r.

Mala šola juda

Telovadnica OŠ Ledina

Košarka

2.−5. r.

Športno društvo Ledina

Telovadnica OŠ Ledina

Nogomet

2.−5. r.

Telovadnica OŠ Ledina

Ples

razredna
stopnja
4. r.

Otroška nogometna šola: Tomaž Skula,
Sebastjan Zalar
Športno društvo Ledina

Telovadnica OŠ Ledina

Zunanji izvajalec

OŠ Ledina

Športno društvo Art: Marcel More

Telovadnica OŠ Ledina

Taborniki
Taekwondo

razredna
stopnja

OŠ Ledina
Telovadnica OŠ Ledina
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DELOVANJE ŠOLSKE SKUPNOSTI
IN ŠOLSKEGA PARLAMENTA
v šolskem letu 2010/11
Z delom smo pričeli v začetku oktobra. Sestankov, ki so potekali najmanj enkrat mesečno, so se
udeleževali učenci, ki so bili v matičnih oddelkih izvoljeni kot predstavniki šolske skupnosti, iz vsakega
oddelka po dva. Sestajali smo se ob sredah, uro pred začetkom pouka. Tako so lahko predstavniki
poročali še isti dan v svojih oddelkih na urah razrednih skupnosti. Nekaj sestankov smo izvedli ločeno za
učence predmetne in razredne stopnje.
Na prvem sestanku smo kot vsako leto pojasnili delovanje šolske skupnosti in predstavili temo letošnjega
21. otroškega parlamenta z naslovom Vpliv družbe in medijev na otroka in mladostnika. Tema je bila
predstavljena tudi na konferenci učiteljskega zbora. Kolegi so se strinjali, da se sestankov udeležujejo
učenci od 4. do 9. razreda.
Temo smo razdelali in razdelili na več poglavij. Za pomoč in lažjo debato smo prebirali knjige, ki
pripovedujejo o prednostih medijev, še bolj pa o določenih problemih v zvezi z njimi (zasvojenost,
odtujenost, možnosti različnih zlorab ...). Seznam knjig po posameznih triadah so prejeli tudi razredniki,
slovenisti pa so se strinjali, da določene knjige priznajo tudi za bralno značko.
Učenci so na sestankih šolske skupnosti pokazali veliko zanimanja za to tematiko in kar precejšnjo mero
ozaveščenosti. V posameznih oddelčnih skupnostih so izvedli tudi ankete o gledanju TV in o tem, koliko
časa na dan preživijo za računalnikom. Učencev, ki s tem resnično pretiravajo, je na naši šoli očitno zelo
malo.
12. januarja smo izvedli šolski parlament. Izbrali smo 7 učencev, ki naj bi nas zastopali na Območnem
parlamentu, dva učenca razredne ter pet učencev predmetne stopnje.
18. januarja smo se udeležili Območnega otroškega parlamenta na OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani.
Učenci so debatirali po skupinah, nato pa svoje ugotovitve predstavili vsem navzočim. Pri tej predstavitvi
je blestel učenec 9. razreda naše šole, Arne Jevnikar. S svojim kritičnim, argumentiranim in pozitivno
naravnanim poseganjem v debato je pritegnil pozornost vseh navzočih in bil izvoljen naprej v Mestni
otroški parlament in nato še naprej v Mestno otroško vlado, kamor se iz občine Ljubljana Center volijo le
trije predstavniki. To je bila že peta zaporedna izvolitev našega učenca in zagotovo predstavlja velik
uspeh.
V februarju je bil v Mestni hiši izveden Mestni otroški parlament. Začela pa se je sestajati tudi Mestna
otroška vlada.
Arne Jevnikar je bil zaprošen, da na Mestnem parlamentu poroča o sklepih. Tudi tam so ga opazili in
dobili smo povabilo za udeležbo na Republiškem otroškem parlamentu. Zaradi zapoznelega vabila pa se
tega zanimivega dogodka nismo mogli udeležiti.
Med učenci, ki so prisostvovali na sestankih, je bilo letos čutiti nekaj vrzeli, predvsem med predstavniki 8.
razredov. Ti so namreč praviloma najperspektivnejši, saj lahko v vladi uspešno sodelujejo kar dve leti.
Nekaj učencev iz nižjih razredov pa postopoma uspešno napreduje.
Tema prihodnjega Otroškega parlamenta bo Junaki našega časa − kdo so in zakaj. Predlagam, da
sodelujejo tudi učenci 1. triade.

V Ljubljani, 24. junij 2011

Mentorica: Marjeta Žorž
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DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE
v šolskem letu 2010/11
NOVOST v knjižnici - knjižnica delno prenovljena in pobeljena
Delo v šolski knjižnici izvaja in vodi knjižničarka Katarina Podobnik, ki je od vsega začetka tudi mentorica
bralne značke in skrbnica učbeniškega sklada. Obdelava gradiva in izposoja gradiva je vodena
računalniško, knjižnični fond pa se opremlja tudi s črtno kodo. Za obdelavo in izposojo knjižničnega
gradiva uporabljamo v knjižnici od januarja 2010 nov Mordicom-ov program, to je WINKNJ, ki je
nadomestil prejšnjega SAOP-jevega. Od meseca junija 2011 pa uporabljamo WINKNJ tudi za obdelavo in
izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Imamo tudi možnost dela z internetom in smo pridruženi člani
sistema COBISS/OPAC.
V mesecu aprilu in maju 2011 je potekala delna prenova knjižnice z dokupom knjižnih polic za najmlajše
uporabnike, s čimer smo poskrbeli, da je dostop do slikanic in ostalega knjižničnega gradiva za najmlajše
sedaj lažji. Na ta način smo ublažil prenatrpanost knjižnih polic vsaj za to starosto skupino, za ostale
starostne skupine pa težava s prenatrpanostjo knjižnih polic še ostaja. Upamo, da bomo drugi del
prenove lahko izvedli prihodnje leto oziroma takoj, ko nam bo uspelo pridobiti dodatna denarna sredstva.
Nabavo knjižnih polic smo lahko izvedli žal na račun začasne ustavitve nabave knjig. Knjižnico pa smo
tudi pobelili z novimi, svežimi barvami.
V knjižnici je en računalnik namenjen knjižničarki; za učence pa sta predvidena do konca tega šolskega
leta dva zmogljivejša računalnika, ki bosta imela tudi dostopa do interneta, saj učencem v knjižnici do
sedaj dostop do interneta še ni bil omogočen. Prav tako je predvidena zamenjava dveh računalnikov za
učitelje v strokovni učiteljski knjižnici. V knjižnici so tudi trije črno beli tiskalniki (dva črno bela laserska) in
videorekorder z DVD predvajalnikom ter televizor.
Zaradi enomesečne odsotnosti knjižničarke (bolezen) in zaradi prenove knjižnice ter beljenja je bila
izposoja knjižničnega gradiva in izpeljava pedagoških ur (KIZ) v knjižnici v tem šolskem letu nekoliko
zmanjšana.
I. STATISTIČNO POROČILO O STANJU KNJIŽNIČNEGA FONDA, NABAVI IN IZPOSOJI
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Število enot knjižničnega gradiva:
Število časnikov in revij:
Število na novo pridobljenih knjižničnih enot:
Število vseh izposojevalcev:
Število izposojenih in vrnjenih enot:

16764
42
207
3845
8997

(za učence in učitelje)
(za učence in učitelje)
(nakup in darovi)
(čitalniški obisk in izposoja nista všteti)

II. IZVAJANJE KNJIŽNE IN KNJIŽNIČNE VZGOJE TER DRUGIH PEDAGOŠKIH OBLIK DELA
a) Knjižna in knjižnična vzgoja - KIZ
Šolska knjižnica se vključuje v VIP tudi s pedagoškim delom pri skupinskih obiskih posameznih razredov,
s pedagoškim delom pri individualnih obiskih učencev in ostalim pedagoškim delom z učenci. V vseh
razredih smo izvedli knjižnična informacijska znanja (KIZ), in sicer po 3 ali 4 pedagoške ure na oddelek.
Skupaj s priložnostnimi nadomeščanji je bilo opravljenih 69 PU. Tudi letos so bile izvedene PU za otroke
iz vrtca Ledina. Prvošolci so ob prvem obisku v šolski knjižnici prejeli v dar knjigo z naslovom Slovenske
pravljice (in ena nemška) v stripu avtorja Matjaža Schmidta. Z drugošolci smo obiskali Modrijanovo
knjigarno; s sedmošolci pa smo obiskali Mestno knjižnico Ljubljana, KOŽ, v okviru projekta "Rastem s
knjigo", kjer so učenci prejeli v dar knjigo z naslovom Majnice avtorja Toneta Pavčka. Z učenci smo
reševali tudi MEGAKVIZ preko spleta (5. r, 7. r in 9. r), kjer smo rešili 3 sklope (Kristina Brenk, Ivana
Kobilca, Ivan Hribar) od skupno petih in sodelovali pri izboru "Moja najljubša knjiga" (učenci od 3. do 9.
razreda), kjer smo preko spleta oddali 253 glasov.
b) Interesna dejavnost
Knjižničarka vodi tudi knjižničarski krožek. V krožek so bile vključene učenke od 4. do 9. razreda.
Opravljenih je bilo 59 PU.
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III. OSTALO STROKOVNO DELO
Udeležba na strokovnih aktivih, seminarjih, predavanjih in drugih sestankih za šolske knjižničarje,
sodelovanje s šolskimi aktivi, udeležba na konferencah, predavanjih, sodelovanje pri kulturnih,
naravoslovnih in športnih dnevih ter priložnostna nadomeščanja, udeležba na tiskovni konferenci o
učbeniških skladih, sodelovanje z zunanjimi institucijami (Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Otona
Župančiča, Društvo bralna značka, VVO - vrtec Ledina) in redno dopolnjevanje spletne strani OŠ Ledina.
IV. BRALNA ZNAČKA
V letošnjem letu je opravilo bralno značko 312 učencev ali 78,39 % od skupno 400 učencev. Zlatih
bralcev (tisti, ki so opravili bralno značko v vseh letih OŠ) je bilo 24 od skupno 60 devetošolcev. Zanje je
bil organiziran izlet v Italijo (Lipica, grad Miramar pri Trstu, Gradež, Oglej) in prireditev v Cankarjevem
domu, ki poteka v soorganizaciji z ZPM Ljubljana Center. Zlati bralci so letos dobili v dar knjigo z
naslovom Cesar in roža avtorice Bine Štampe Žmavc. Na šoli so učenci prebirali tudi knjige za angleško,
nemško, francosko, zamejsko in za eko bralno značko.
V. OCENA POSLOVANJA IN IZPOSOJE UČBENIKOV (UČBENIŠKI SKLAD)
Tudi v prihodnjem šolskem letu 2011/12 starši ne bodo plačevali izposojevalnine za izposojene učbenike
iz učbeniškega sklada. Vsem šolam bo sredstva za izposojevalnino učbenikov povrnilo Ministrstvo za
šolstvo in šport. Učbenike iz učbeniškega sklada imamo vodene računalniško, od leta 2009 pa podatke o
stanju učbenikov vnašamo tudi v »ministrski« računalniški program, imenovan TRUBAR. Podatke o
nabavi in izposoji učbenikov iz US vodimo s pomočjo računalniškega programa WINKNJ.
Za šolsko leto 2011/12 si je učbenike iz učbeniškega sklada izposodilo 367 učencev ali 94,8 % od skupno
387 učencev, izposodili pa so si 2048 učbenikov. Vsem učencem smo učbenike razdelili že v juniju 2011,
razen bodočim prvošolcem, ki bodo prejeli učbenike v prvih dneh septembra. Za učence bomo morali
kupiti predvidoma 129 novih učbenikov.
Ljubljana, 27. 6. 2011

Pripravila in zapisala: Katarina Podobnik, šolska knjižničarka
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IZPOSOJA UČBENIKOV V ŠOLSKI KNJIŽNICI
- učbeniški sklad za šolsko leto 2011/12

Razred

Število naročnikov
v šoli

Število izposojenih
učbenikov

1. a

22

22 (1 učb.)

1. b

22

22 (1 učb.)

SKUPAJ 1. R

44

1. a - 2. a

24

48 (2 učb.)

1. b - 2. b

20 + 1 nova učenka

42 (2 učb.)

SKUPAJ 2. R

45

2. a - 3. a

21

63 (3 učb.)

2. b - 3. b

21

63 (3 učb.)

SKUPAJ 3. R

42

3. a - 4. a

21

63 (3 učb.)

3. b - 4. b

26

78 (3 učb.)

SKUPAJ 4. R

47

4. a - 5. a

21

105 (5 učb.)

4. b - 5. b

19

95 (5 učb.)

SKUPAJ 5. R

40

5. a - 6. a

17

153 (9 učb.)

5. b - 6. b

10

90 (9 učb.)

SKUPAJ 6. R

27

6. a - 7. a

21

210 (10 učb.)

6. b - 7. b

17

170 (10 učb.)

SKUPAJ 7. R
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7. a - 8. a

17

187 (11 učb. + izb.)

7. b - 8. b

17

187 (11 učb. + izb.)

SKUPAJ 8. R

34

8. a - 9. a

23

207 (9 učb. + izb.)

8. b - 9. b

26

234 (9 učb. + izb.)

SKUPAJ 9. R

49

SKUPAJ

366 (94,5 %)
naročnikov
od skupno 387
učencev

2039 izposojenih
učbenikov
(izbirni predmeti
niso všteti)

Šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada: Katarina Podobnik
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KRATKO POROČILO O DELU PSIHOLOGA
za šolsko leto 2010/11
Delo šolske psihologinje je bilo glede na letni delovni načrt tematsko razdeljeno na več področij:
1. Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole
2. Delo z učenci
3. Delo s starši
4. Povezovanje z zunanjimi institucijami
5. Vodenje dokumentacije ter druge oblike strokovnega in organizacijskega dela
Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole
- Redni tedenski sestanki z vodstvom z namenom sprotnega obveščanja in reševanja problemov ter
načrtovanja delovnih nalog
- Pomoč pri organizaciji in izvajanju priprave in izpeljave NPZ v 9. in 6. razredu
- Sodelovanje pri pripravi poročila NPZ 2 in NPZ 3
- Sodelovanje na pedagoških konferencah, svetu staršev
- Sodelovanje pri sestankih, timih pri vzgojno problematičnih učencih
- Sodelovanje na sestankih za učence s posebnimi potrebami
- Sodelovanje z razredniki (6. r.) pri pripravi poročil nadarjenega učenca
- Sodelovanje z razredniki (9. r.) pri usmerjanju in preverjanju ustreznosti poklicne namere (prenašanje
prijavnic) in svetovanju staršem
- Sodelovanje z razredniki 9. r. pri izdaji potrdil nadarjenim učencem
- Sodelovanje z učitelji pri pripravi in vodenju razgovorov s starši (vedenjska problematika)
- Sodelovanje z učitelji pri preverjanju oz. ocenjevanju znanja za učence s posebnimi potrebami in
učence, ki so se znašli v stiski.
Delo z učenci
- Testiranje šolskih novincev, katerih starši želijo odložiti šolanje
- Testiranje osmošolcev za namene poklicnega svetovanja (MFBT)
- Individualno poklicno svetovanje devetošolcem
- Pomoč pri izpolnjevanju prijav za vpis v SŠ ter morebitnem prenašanju prijav
- Naknadno testiranje za identifikacijo nadarjenosti
- Spoznanje sebe in moja poklicna pot (skupinsko svetovanje osmošolcem)
- Individualni razgovori ter svetovanje glede prijav za Zoisovo štipendijo
- Razgovori z učenci in pomoč pri razreševanju čustvenih stisk
- Razgovori z učenci in pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolskega dela
- Razgovori z učenci, ki premalo upoštevajo pravila šolskega reda
- Razgovori s skupino učencev z namenom izboljšanja medsebojnih odnosov
- Hospitacija pri pouku
- Individualni pouk za učenca 9. r
- Individualno delo z učencem s SUT
- Skupinski razgovori z nadarjenimi učenci o evalvaciji programov in predlogi za delo v novem šolskem
letu
- Neposredno izvajanje NPZ
- Jutranje varstvo in asistence.
Delo s starši
- Vpisovanje otrok v 1. razred
- Individualno svetovanje in pomoč staršem ob učnih in vzgojnih problemih ter čustvenih stiskah otrok
- Individualni razgovori s starši nadarjenih učencev (posamezni starši 5. in 8. r.)
- Individualni razgovori s starši devetošolcev (poklicno usmerjanje in prenašanje prijavnic, učenci s
popravnimi izpiti)
- Razgovori s starši v primerih deviantnega vedenja
- Sodelovanje pri individualnih ali skupinskih razgovorih s starši
- Sodelovanje na sestanku sveta staršev
Povezovanje z zunanjimi institucijami
- Zavod za zaposlovanje (poklicno usmerjanje)
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- Šolski zdravnik (poklicno usmerjanje in komisija za ugotavljanje zrelosti za vstop v šolo)
- Vzgojno-varstvene organizacije (komisija za ugotavljanje zrelosti za vstop v šolo)
- Srednje šole (usmerjanje in preusmerjanje, izbirni postopki, vpis)
- RIC (NPZ)
- Sodelovanje s strokovnimi delavci drugih šol (nadarjeni, postopek za usmerjanje, štipendije)
- Sodelovanje s Centrom za socialno delo (vedenjska problematika, sum zlorabe otroka)
- Sodelovanje s socialno delavko
- Povezovanje z aktivom BŠO
Vodenje dokumentacije in spremljanje dela
- Vodenje dokumentacije o pogovorih z učenci, starši, učitelji
- Priprava poročil, internih obrazcev
- Sodelovanje pri Strokovnem aktivu
- Nadomeščanja
Datum: 7. 7. 2011

Psihologinja: Veronika Tominšek
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KRATKO POROČILO O DELU SOCIALNE DELAVKE
za šolsko leto 2010/11
V šolskem letu 2010/11 sem realizirala vse bistvene naloge, opredeljene v letnem delovnem načrtu.
Intenzivnejše delo sem opravila pri naslednjih nalogah:
Učenci s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo
Za tri učence s posebnim potrebami, vključene v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in
DSP, so strokovne skupine pripravile individualizirane programe. Ob ocenjevalnih obdobjih so potekali
timski sestanki, razgovori s starši so potekali kontinuirano. Za učenca 9. razreda z vedenjskimi motnjami
je bil od januarja 2011 organiziran individualni pouk v obsegu 16 ur tedensko, da se zagotovi nemoteno
delo v oddelku in z individualnim pristopom učno uspešnost učenca.
Vsi trije učenci so uspešno zaključili razred. Učenec 5. razreda nadaljuje šolanje na domu tudi v 6.
razredu, oba učenca 9. razreda pa se bosta vpisala v srednjo šolo.
Učenci z učnimi težavami z individualiziranimi programi učne pomoči po priporočilih
Svetovalnega centra
Za pet učencev od 4. do 9. razreda so bili pripravljeni individualizirani programi, pri katerih so bila
upoštevana navodila strokovnjakov Svetovalnega centra glede na diagnostične ugotovitve obravnave
(individualne prilagoditve). Za dva učenca sta bila organizirana tudi timska sestanka strokovnih delavcev
Svetovalnega centra z učiteljskim zborom, da bi le-ta bolje razumel posebnosti obeh učencev.
Za učenca 8. a razreda smo od 9. 6. 2011 dalje organizirali individualni pouk. Učenec je bil veliko odsoten
zaradi zdravstvenih, čustvenih in vedenjskih težav, zato je imel primanjkljaje pri pridobivanju ocen. Z
individualnim poukom smo dosegli, da je učenec pričel redno prihajati v šolo, se učiti in je uspešno
nadoknadil zamujeno ter pridobil iz nekaterih predmetov vsaj minimalne standarde znanja, iz kemije pa
ima popravni izpit.
Učenci z učnimi težavami, vključeni v PUT; potrebovali so intenzivnejše spremljanje šolske
svetovalne službe
Učenci z učnimi težavami so bili vključeni k dopolnilnemu pouku. Deležni so bili rednega svetovanja in
usmerjanja svetovale delavke. Za učence z večjimi učnimi težavami so bili oblikovani individualizirani
načrti pomoči. Staršem štirih učencev smo predlagali postopek usmerjanja. Ti učenci kljub individualnim
ali skupinskim oblikam pomoči niso uspeli zapolniti primanjkljajev na učnem področju in je pričakovati, da
se bodo brez dodatne strokovne pomoči učne težave stopnjevale.
Za vse omenjene učence in tudi učence, ki so imeli le občasno učne težave, sem redno sodelovala z
razredniki; skupaj smo načrtovali, se dogovarjali o oblikah pomoči, sodelovala sem tudi s starši
(osveščanje staršev, navodila za delo, po potrebi organiziranje stikov učenec, učitelj, starši). Pri
načrtovanju in iskanju rešitev sem sodelovala tudi s strokovnjaki zunanjih institucij.
Učenci z vedenjskimi težavami
Nadaljevali smo z uresničevanjem Vzgojnega načrta in upoštevanjem pravil Šolskega reda. Posebno skrb
smo zagotavljali pravici učencev do nemotenega poteka pouka in postavili pravila – postopek v primeru
motenja pouka. Pravila v postopkovniku so bila jasno dogovorjena, posledica pa je bila več pogovorov
učiteljev z učenci, ki povzročajo težave med poukom, in iskanje rešitev. Posledično je bilo tudi več
razgovorov s starši. Učenci, ki so motili pouk, so bili odmaknjeni iz razreda v asistenco. S tem smo želeli
omogočiti ostalim učencem nemoten pouk in jasno sporočiti motečemu učencu, kje so meje dopustnega.
Beležimo več posameznih učencev z neprimernim vedenjem, tako da je bilo več individualnih obravnav in
vzgojnih postopkov. Izrečenih je bilo 14 vzgojnih opominov 10 učencem. Za vse te učence je bil
sestavljen individualiziran načrt pomoči in dosežen dogovor s starši glede sodelovanja in spremljanja
otrokovega vedenja.
Striktno smo obravnavali tudi vsa lažja fizična in verbalna nasilja (žaljenje, poniževanje) in z razgovori in
osveščanjem ter postavljanjem meja poskušali doseči uvid vpletenih učencev v nedopustnost takega
vedenja.
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Preventivno delo
Za učence predmetne stopnje sem organizirala naslednje preventivne delavnice:
V 7. razredu sta bili izvedeni delavnici proti kajenju s strani društva O2.
Učenci 8. razredov devetletke so bili vključeni v preventivni projekt »Mladinske delavnice«, namen
projekta je pomoč mladostnikom, da čimbolj uspešno hodijo po poti lastnih psihosocialnih sprememb ter
odrastejo v zdrave in zrele osebe, ki so odgovorne za lastno življenje.
Izvedene teme: spoznavanje, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, spoznavanje samega
sebe, o morali, vrednote, starši, spolnost, nasilje, droge.
Delavnice so vodili prostovoljci Društva za preventivno delo. Potekale so dvakrat tedensko z vsemi učenci
v obeh razredih, in sicer od novembra do junija.
Učenci 9. razreda devetletke so imeli celosten naravoslovni dan (4 ure) na temo »Odraščanje in mi«,
nadaljevanje delavnic iz 8. razreda. Z izvedbo in vsebino so bili izredno zadovoljni, poročali so o tem, da
so se naučili veliko novega ter se v skupini lahko odkrito pogovarjali o temah, ki jih zanimajo.
Sodelovanje s starši
V letošnjem šolskem letu zaradi pomanjkanja zanimanja nismo organizirali šole za starše. Opravila pa
sem več svetovalnih razgovorov s starši učencev z vzgojnimi in učnimi težavami.
Veliko sodelovanja s starši je bilo pri dogovarjanju za različne oblike finančne pomoči za učence za
šolsko prehrano, šolo v naravi ali druge šolske dejavnosti. Ker se socialno-ekonomske stiske staršev
povečujejo, je bilo potrebno starše osveščati, jim dajati napotke, kako naj si uredijo pomoč, predvsem pa
so rabili pogovor in razumevanje za težave.
Ministrstvo za šolstvo in šport je uvedlo nov sistem regresiranja šolske prehrane. Za uvedbo novega
načina je bilo potrebno dodatno strokovno izobraževanje in veliko več dela z informiranjem staršev
(osebno ali po telefonu), kako lahko uveljavijo splošno in dodatno subvencijo za malico ali kosilo.
Sodelovanje z učitelji, vodstvom in zunanjimi inštitucijami
Sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah, predstavitev učno-vzgojnih rezultatov in aktualne
problematike.
Svetovanje učiteljem v zvezi z vedenjsko in učno problematiko učencev, timski sestanki s starši in učitelji,
razgovori z učitelji, da bi razumeli socialne stiske posameznih učencev ter iskanje in načrtovanje pomoči
in rešitev.
Sodelovanje na posameznih aktivih in sestankih posameznih triad. Tesnejše sodelovanje z razredniki in
učitelji razredov, v katere so vključeni učenci s posebnimi potrebami ali z vedenjskimi in družinskimi
posebnostmi. Za učitelje 1. triade sem pripravila predavanje z delavnico »Pomoč otrokom s
hiperkinetičnim sindromom«.
S Centri za socialno delo sem intenzivno sodelovala pri reševanju vedenjske problematike štirih učencev.
Z vodstvom šole sem sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pedagoškega dela ter iskanju
rešitev za tekoče učno-vzgojne probleme. Sodelovanje je bilo redno, skozi vse šolsko leto.

Ljubljana, 3.7.2011

Vera Rozman, socialna delavka
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KRATKO POROČILO O DELU RAČUNALNIKARJA
- organizatorja informacijskih dejavnosti
•

Sodelovanje pri izvedbi pouka ter poučevanje
− Računalnikar Vlado Štribl je sodeloval pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih predmetih, kjer
učitelji predmeta še niso zmogli sami izvajati pouka z uporabo računalnika.
− Učitelj računalnikar je poučeval izbirne predmete iz računalništva: multimedija (2 skupini) in
računalniška omrežja (2 skupini).

•

Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole
− Učitelj računalnikar je vzpodbujal in usmerjal izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske
tehnologije (v sodelovanju z vodstvom šole).
− Učitelj računalnikar je v sodelovanju s študentko računalništva pripravil izobraževanje za učitelje o
osnovni uporabi programa Word in Excel in učitelje usmerjal v nadaljnja izobraževanja za
pridobitev standarda e-kompetentni učitelj.
− Koordiniral je oddajanje računalniške učilnice izvajalcu seminarjev.
− Ostale delavce šole je sproti obveščal o vseh novostih na področju računalništva: programska
oprema, strojna oprema, seminarji …
− Redno je bral elektronsko pošto, ki je prihajala na šolski e-naslov in jo selekcionirano pošiljal naprej
ostalim delavcem šole.
− Učitelj računalnikar je po potrebi nudil individualno ali skupinsko pomoč učiteljem in ostalim
delavcem šole.

•

Programska oprema
− Učitelj računalnikar je spremljal novosti in informiral učitelje o novostih na področju izobraževalne
programske opreme.
− V sodelovanju z ostalimi učitelji in vodstvom šole je izbiral novo programsko opremo.
− Skrbel je za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli.
− Skrbel je za delovanje računalniške programske opreme ter jo tudi nameščal, vzdrževal in
servisiral.

•

Strojna oprema
− Učitelj računalnikar je skrbel za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme (večino tudi sam
servisiral) in uredil vse učilnice z vsaj enim delujočim računalnikom in projektorjem.
− Pri skrbi za strojno opremo je sodeloval s pooblaščenci iz ministrstva in zavoda ter upošteval
njihova priporočila.
− Sodeloval je pri dobavi in ureditvi nove strojne opreme, ki je bila odobrena na natečajih (20 osebnih
računalnikov, 8 projektorjev, 2 elektronski interaktivni tabli, 3 prenosni računalniki).
− Učitelj računalnikar je prenovil računalniško učilnico s sodobnimi računalniki, ki jih je šola nabavila
preko razpisa ministrstva.
− Sodeloval je pri izbiri in nakupu druge nove strojne opreme.

•

Omrežja
− Učitelj računalnikar je usmerjal in vzpodbujal delavce šole in učence k uporabi lokalnega omrežja.
− Skrbel je za nemoteno delovanje lokalnega omrežja.
− Učitelj računalnikar je s pomočjo vodstva šole poskrbel, da je šolski intranet zaživel in da ga učitelji
uporabljajo.
− Usmerjal in vzpodbujal je k uporabi storitev omrežja internet.
− Šolske spletne strani je sproti obnavljal s svežimi informacijami, podatki in fotografijami.

•

Razvojno-raziskovalni projekti
− Učitelj računalnikar je sodeloval pri projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo (Unesco,
Eko šola, Zdrava šola, Naj dogodki, Evropska vas, Dobre vesti …).
− Sodeloval je na natečajih.
− Pomagal je učencem pri seminarskih in raziskovalnih nalogah in jim omogočal uporabo
računalniške učilnice za njihovo delo.
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•

Lastno izobraževanje
− Računalnikar se je nenehno samoizobraževal s pomočjo interneta in strokovne literature.
− Prisoten je bil na seminarjih za računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti v okviru ešolstva in študijskih skupinah za učitelje, ki poučujejo izbirni predmet računalništva v osnovnih
šolah.
− Oba računalnikarja sta se udeležila izobraževanja za učitelje izbirnih predmetov računalništva v
osnovnih šolah.
− Natalija Halič Porzio se je udeležila izobraževanja o uporabi programa za izdelavo urnikov.

•

Drugo
− Zbiral in urejal je fotografije dogodkov na šoli in jih ustrezno arhiviral.
− Učitelj računalnikar je bil administrator spletne aplikacije LoPolis. Učiteljem in strokovnim delavcem
je nudil individualno pomoč pri delu z aplikacijo.
− Opravil je razne druge nepredvidene naloge in dela v dogovoru z vodstvom šole.
− Vlado Štribl je poučeval tudi matematiko in sodeloval v aktivu matematikov.
− Natalija Halič Porzio je bila tudi pomočnica ravnateljice.
Računalnikarja - organizatorja informacijskih dejavnosti:
Vlado Štribl, Natalija Halič Porzio
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OBJAVLJENA AVTORSKA DELA, ČLANKI, RECENZIJE …
v šolskem letu 2010/11

Učitelj
Ines Štular
Ines Štular

Naslov avtorskega dela, članka, recenzije …
Objava čipke Snežinka (1. mesto) v Čipkarskem biltenu 2010 (1. in 2. del)
Objava čipke Snežinka na spletni strani Čipkarske šole Idrija

Lorin Möscha
Natalija Rožnik

Tekmovanje za svetovni pokal v balvanskem plezanju (članek v lokalnem
časopisu Naš časopis)
Opismenjevanje in razvoj vseh čutil (recenzija)

Mirijam Sabina Žvegla

Glasbeni kolački: Kuharska (dve izdaji)

Mirijam Sabina Žvegla

Pesem Prijateljstvo v pesniški zbirki Vsako prijateljstvo je pesem

Lidija Stanič

Ilustracija v pesniški zbirki Vsako prijateljstvo je pesem

Barbara Tacar

Likovne kuharije − priročnik za ustvarjanje

Ljubica Kosmač

Vsako prijateljstvo je pesem – pesniška zbirka

SEMINARJI IN PREDAVANJA, KI SO JIH VODILI LEDINSKI
UČITELJI
v šolskem letu 2010/11

V zavodu
Izven zavoda
V zavodu

Število
udeležencev
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Učitelj

Vsebina

Natalija Halič Porzio,
Boža Šarbek,
Irena Šimenc Mihalič,
Barbara Tacar,
Marija Valenčak,
Ljubica Kosmač

Mreža učečih se šol 2 KOMUNIKACIJA
(izobraževanja in delavnice za učiteljski
zbor)

Izven zavoda

Lorin Möscha

Pedagogika in didaktika poučevanja
športnega plezanja in organizacija dela
z otroki
Sodelovanje kot predavatelj pri
izobraževanju inštruktorjev športnega
plezanja Planinska zveza Slovenije in
KŠP
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Izven zavoda

Barbara Tacar

Delavnice monotipije ob predstavitvi
priročnika za ustvarjanje Likovne
kuharije
(Murska Sobota, Ajdovščina, Ljubljana,
Zreče, Semič)

od 30 do 120
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OŠ LEDINA V MEDIJIH
v šolskem letu 2010/11
TV ODDAJE
Datum
Medij
27. 9. 2010 TV Dabas,
–30. 9. 2010 Madžarska

Oddaja/rubrika
Izmenjava učencev, turneja
pevskega zbora

Mentor
László Herman,
Dalila Beus

20. 10. 2011 TV Beograd

Jesen 2010

24. 11. 2010 TVS 1

Turbulenca
(Generacije)
Preverjeno

Natalija Halić Porzio,
Helena Ogorevc,
Ljubica Kosmač
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Tatjana Klančar

11. sta šola

Mirijam Sabina Žvegla 3. a

Hidak - Mostovi

László Herman
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec,
Vera Krizmanić,
Barbara Kosirnik
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec,
Vera Krizmanić,
Barbara Kosirnik
Monika Krošelj,
Helena Ogorevc
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Natalija Rožnik

december
POP TV
2010
december
TVS 1
2010
januar 2011 TVS 1
17. 1. 2011

TVS 1

Gibaj migaj

2. 2. 2011

TVS 1

Turbulenca
(Poklici)

1. 3. 2011

TVS 1

Turbulenca

marec 2011 TVS 1
22. 4. 2011

TVS 1

maj 2011

TVS 1

11. 3. 2011

KANAL A

28. 7. 2011

POP TV

Turbulenca
(Pomoč, sočutje)
Zaključna prireditev ob
zaključku projekta Ljubljana,
svetovna prestolnica knjige
Turbulenca
Vera Krizmanić,
(Mojstri)
Barbara Kosirnik,
Natalija Rožnik,
Zvonka Rožanec
Svet na Kanalu A
Irena Šimenc Mihalič,
Gregorčki na Ljubljanskem
Dragica Mencinger
gradu
24 UR ob 19h
Ines Štular

Učenci, oddelki
Učenci PS v
izmenjavi učencev,
MPZ
2. a, 2. b
1. b
3. b

1. a, 1. b

1. a, 1. b

2. a, 2. b
1. b
1. b
1. a, 1. b

4. a, 4. b
Učenci izbirnega
predmeta klekljanje

RADIJSKE ODDAJE
Datum
1. 10. 2010

Medij
Radio 1

marec 2011 Radio SLO 1

Oddaja/rubrika
Ringaraja

Mentor
Natalija Halić Porzio,
Helena Ogorevc

Učenci, oddel.
2. a, 2. b

Dobro jutro

D. Mencinger
I. Š. Mihalič

4. a
4. b
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TISK IN INTERNET
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Izdaja pesniške zbirke Vsako prijateljstvo je pesem; sourednica Ljubica Kosmač; založila in izdala
OŠ Ledina, april 2011, ponatis maj 2011
Osnovnošolci o vlogi četrtne skupnosti; Glasilo četrtne skupnosti (2. februar 2011); avtor
novinarka Meta Verbič
Na poti do zvezd (bivša učenka, drsalka Patricia Gleščič), revija Jana (marec 2011); avtor
novinarka Biba Jamnik
Kompetentna bolnišnična učiteljica; Revija Didakta, št. 3 (marec 2011)
Maj v četrtni skupnosti Center; LJUBLJANA - Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XVI, številka
6, julij 2011; avtor novinarka Meta Verbič
Za vsakega učenca se je vredno potruditi – Predstavljamo nominiranke za Slovenko leta 2010:
Tanja Babnik; revija Jana
Moja pesem, naša zbirka; članek o prireditvi ob predstavitvi pesniške zbirke Vsako prijateljstvo je
pesem na Magistratu aprila 2011; avtor novinarka Meta Verbič
Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, spletna stran Unesco ASPnet projekta na šolski spletni
strani
Gregorčki na Ljubljanskem gradu; v časopisu DELO (11. marec 2011) »Nekoč so pomlad klicali
rokodelci, zdaj jo otroci« in revija Salon Slovenija (marec−junij2011) »Ptički na ljubljanskem
gradu«; sodelovali učenci 4. a in 4. b in Irena Šimenc Mihalič
Eko šola kot način življenja na OŠ Ledina; »Oblačimo ptičje hiške«; spletna stran nevladne
organizacije PROSTOROŽ
O projektu MODRI JAN, objava na spletni strani založbe Modrijan
Unescov dan kulturne raznolikosti; spletna stran OŠ Maksa Pleteršnika, Pišece (25. maj 2011)
Čipka povezuje in vabi; v časopisu Primorske novice (30. julij 2011)
Šolsko glasilo Ledina piše; junij 2011
Glasilo Ko srce spregovori; april 2011
Ekstremna generacija 2011; junij 2011
Naj dogodki, šolska spletna stran – vse šolsko leto
Novice, šolska spletna stran – vse šolsko leto

Ravnateljica: Marija Valenčak
Pomočnica ravnateljice: Natalija Halič Porzio
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