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VEČSTOPENJSKA ŠOLA SV. JAKOB 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI NAČRT  
 

ZA TRILETJE 2022/23 -  2024/25 
 

 Sprejeto na sejah učnega osebja dne 5. in 6. septembra 2022 

Odobreno na seji Šolskega sveta dne 24. oktobra 2022 

 

 

 

“ODPRIMO VRATA IN NASMEHNIMO SE ŽIVLJENJU!” 

 

 
 

   1. SPLOŠNI CILJI IN NALOGE ŠOLE  

 
 

Začenjamo novo triletje.  

Za nami je obdobje globalnega cunamija, ki nas je ne le prisililo v izolacijo med štiri stene, 

ob tem onemogočilo nekoč normalne in pogoste raznovrstne stike med ljudmi, opravljanje 

dejavnosti, ki so bila sad našega zanimanja in naših stremljenj, ampak nas je tudi brutalno in 

neposredno soočilo z bolečinami, s trpljenjem in s smrtijo. In ko smo že mislili, da je najbolj 

hudo že za nami, smo se spet morali soočati s kriznim obdobjem vojne v naši bližini, ki je 

spet zelo vplivala na naš šolski vsakdan in na našo šolsko skupnost. Občutki strahu, 

zbeganosti, nemoči posameznikov in skupnosti, v kateri le-ta deluje, so le majhna posledica 

vsega tega. Veliko je še neizrečenega, ki bo enkrat le moralo na plan. Kljub občutku nemoči 

pa v vsem tem obdobju nismo izgubili značilnosti, ki je tako zelo naša: imenujemo jo lahko 

kot veselje do šole, do učenja in poučevanja, ali občutka, da je šola sinonim tega, kar v 

bistvu kot skupnost mislimo, da smo.  

 

Zaradi vsega tega je smer novega triletnega vzgojno-izobraževalnega načrta zelo razumljiva 

in se izraža v naslovu, ki smo ga dali temu načrtu: Odprimo vrata in nasmehnimo se 

življenju!  Letni delavni načrt za š.l. 2022-23 je bogat izraz te usmeritve.  

 

Poslanstvo naše večstopenjske šole pa ostaja seveda isto. Cilj vsake šole je, da ima vsak 

posameznik enake možnosti in pravico do optimalnega razvoja in uspešnega šolanja na poti 

svojega vzgojno-izobraževalnega procesa, in to ne glede na jezikovne, socialne, verske, 

ideološke, kulturne ali kakršnekoli druge razlike. Otrok se lahko nemoteno razvija in se 

izobražuje samo v sebi prijaznem in naklonjenem okolju. Šolska skupnost želi biti jasen in 

konkreten zgled spoštovanja pravice do identitete in dostojanstva posameznikov, zgled 
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spoštovanja drugačnosti, strpnosti in enakih možnosti. Spoštovanje do drugih izhaja iz 

občutka samospoštovanja in iz pozitivne samopodobe. Z uporabo različnih metod in oblik 

poučevanja in s pozornostjo do eksperimentacije stremimo po bolj raznolikem in zanimivem 

pouku, ki temelji na eksperimentalnem in problemsko zasnovanem učenju.  

 

Naloga naše šole je:  

 

 dvigniti raven izobrazbe in kompetenc dijakov in dijakinj ob upoštevanju njihovih 

ritmov in stilov dojemanja;  

 boriti se proti družbenokulturnim in teritorialnim razlikam;  

 preprečevati šolski osip;  

 uresničiti odprto šolo, ki naj postane stalni laboratorij za didaktično raziskovanje, 

eksperimentiranje in inovacije ter za aktivno državljansko vzgojo;  

 zagotoviti pravico do izobraževanja, do enakih možnosti učnega uspeha in 

vseživljenjskega učenja državljanov;  

 

VIN je oblikovan za triletje 2022-23 / 2024-25 in je v sozvočju s splošnimi vzgojnimi cilji 

stopnje in s specifiko šole, ki ga odraža. Pri oblikovanju načrta se je zbor učnega osebja 

držal naslednjih navodil:  

 

 prioritete in cilji, ki jih navaja poročilo o samoevalvaciji šole (RAV) in razvojni 

načrt, ki ga predvideva 1. odst. 6. čl. DPR št. 80 z dne 28.3.2013, so vsebinski del 

načrta;  

 podporne in dodatne dejavnosti se določijo na osnovi učnih uspehov vseh 

učencev/dijakov tudi nanašajoč se na izide vsedržavnega preizkusa znanja INVALSI 

v preteklem šolskem letu ter ob upoštevanju tako kritičnih kot uspešnih rezultatov;  

 predlogi in mnenja dveh združenj staršev, ki delujejo v okviru Večstopenjske šole pri 

Sv. Jakobu, se izražajo v vsebinah vzgojno-didaktičnega načrta, predvsem v okviru 

letnih dejavnosti.  

 

 

 

   2. PREDNOSTNI CILJI V.I.N.  

 

 

Prednostne cilje smo izoblikovali na podlagi šolske samoevalvacije, ki je bila objavljena na 

šolski spletni strani in na spletnem portalu Ministrstva za Šolstvo, Univerzo in Raziskovanje 

“Scuola in Chiaro”, ter na podlagi izsledkov INVALSI.  

 

Šolska populacija naše večstopenjske šole je bila v preteklosti sestavljena iz številnih 

mešanih zakonov, iz povsem italijanskih družin ter družin tujih državljanov, ki so se 

predvsem iz Balkana preselili v Trst. V lanskem šolskem letu se je na našo šolo vpisalo tudi 
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veliko ukrajinskih otrok, katerih družine so pribežale v naše mesto zaradi vojne. Iz tega 

sledi, da je jezikovna slika šoloobveznih otrok tega območja zelo pestra, različna tako kot so 

posledično zelo različne njihove potrebe. Zaradi te specifike posveča šola posebno 

pozornost prav jezikovni vzgoji, ker je cilj slovenske šole usposobiti otroke za pravilno 

ustno in pisno izražanje, za spoštovanje maternega oz. učnega jezika, obenem pa za 

sprejemanje sebe in drugih v različnosti. Poudarek dajemo tudi na razvijanje logično- 

matematičniih kompetenc in na harmonični psihofizični razvoj posameznika. Podrobnejša 

slika delovanja šole je predstavljena v Poročilu o samoevalvaciji (RAV). Ta zaobjema 

analizo stanja in delovanja Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, seznam materialnih, 

ekonomskih, tehničnih dobrin ter zaposlenega osebja, opis organizacijskih in didaktičnih 

pristopov, ki jih nudi šola.  

 

V zelo sintetični obliki navajamo glavne točke šolske samoevalvacije, ki so izhodišče za 

VIN, in sicer splošne, prednostne in končne cilje: 

 

 

2.1. Splošni cilji  

 

V triletnem načrtu si je šola zastavila naslednje primarne cilje v vzgojnoizobraževalnem procesu:  

 

 krepitev in izboljšanje jezikovnih kompetenc pri vseh učencih s posebnim oziroma na tiste, 

ki izhajajo iz neslovenskih družin;  

 

 opismenjevanje in izpopolnjevanje v znanju slovenskega jezika in jezika okolja   

(italijanščine)  pri učencih/dijakih s tujim državljanstvom;  

 

 določitev postopkov in sistemov, ki naj ovrednotijo razlike in procese inkluzije ter v 

učencih/dijakih vzbudijo čut solidarnosti;  

 

 določitev dejavnosti in pobud, ki naj v učencih/dijakih vzbujajo čut za lepoto in dobroto;  

 

 krepitev kompetenc na logično - matematičnem in znanstvenem področju;  

 

 krepitev laboratorijske metodologije in laboratorijskih dejavnosti, ki naj pripomorejo h 

krepitvi kompetenc na raznih področjih znanja;  

 

 razvoj digitalnih kompetenc; 

 

 načrtovanje dejavnosti za izboljšanje vzgojno - didaktične kontinuitete med raznimi 

stopnjami šolanja; 

 

 šolsko usmerjanje;  

 

 organizacija in členitev razredov v nivojske skupine, ki lahko pripomorejo k bolj osebnemu 

didaktičnemu pristopu v prid predvsem učencev in dijakov s posebnimi vzgojnimi 

potrebami (BES) tudi v pošolskem času;  
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 organizacija gibalnih in športnih dejavnosti v šolskem in izvenšolskem času; 

 

 

2.2. Prednostni cilji  

 

 Nuditi vsem svojim učencem prijetno in varno okolje za njihov vsestranski 

harmonični razvoj;  

 Izboljšanje jezikovnih zmožnosti pri učencih na vseh stopnjah šolanja;  

 Izboljšanje učnih postopkov in metod učenja znanstveno- matematičnih predmetov 

na vseh stopnjah šolanja;  

 Razvoj socialnih kompetenc preko utrjevanja identitete učencev, sprejemanja 

različnosti in spodbujanja čuta solidarnosti; 

 Povečati izmenjavo izkušenj in znanja med učnim osebjem za boljše izvajanje 

vzgojno- didaktičnih aktivnosti na vseh stopnjah šolanja. 

 

 

2.3. Končni cilji 

 

 Pripeljati učence petega razreda osnovne šole do zadostnega znanja slovenskega jezika za 

nemoteno napredovanje na nižji srednji šoli;  

 Pri dijakih tretjega razreda nižje srednje šole doseči boljše učne uspehe na znanstveno - 

matematičnem področju;  

 Organizirati dejavnosti za spoznavanje sebe in drugih ter solidarnostne pobude.  

 

 
2.4.   Primeri didaktične usmeritve v sozvočju s navedenimi cilji  

 

2.4.1. Poučevanje angleščine v otroškem vrtcu in v osnovni šoli  

 
Na obeh osnovnih šolah od 1. do 5. razreda poučuje angleščino specializirana učiteljica s 

specifičnimi kompetencami. V zadnjih letis nam je uspelo, da preko igre uvajamo v spoznavanje in 

učenje angleščine tudi otorke v vrtcih, tako pri sv. Jakobu kot v Škednju.  

 

 

2.4.2. Dejavnosti v povezavi z državnimi smernicami glede digitalizacije  
 

Vsedržavni načrt Digitalna šola (Piano Nazionale Scuola Digitale  PNSD) je ambiciozen načrt 

zakona 107/2015, ki predvideva:  

 

 postopno izboljšanje hardwareske dotacije šol 

 organizacijo raznih didaktičnih dejavnosti za učence/dijake  

 izobraževanje osebja 

 sodelovanje digitalnega animatorja  
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Šola si prizadeva, da bi polagoma prišla do take računalniške infrastrukture, ki bi konkretno 

omogočala uvajanje principov e-šole na osnovni in na nižji srednji šoli (uporaba eu-čbenikov, 

raziskave po spletu, uvajanje spletne učilnice, uporaba spletnega dnevnika ipd.).  

 

 

2.4.3. Sodelovanje s krajevnimi ustanovami in društvi  

 

Šola je z leti navezala pomembne stike z raznimi ustanovami in društvi na teritoriju, kjer posluje. 

Ob različnih priložnostih sodeluje z:  

 

  Slovensko psiho - pedagoško službo   

 Skladom Libera in Zore Polojaz   

 Hrvatsko zajednico u Trstu  

 Društvom AUSER   

 Slovenskim stalnim gledališčem  

 Slovenskim dijaškim domom 

 Zvezo slovenskih športnih društev v Italiji   

 Krajevnimi kulturnimi društvi    

 Šentjakobskim kulturnim društvom  

 Domom Jakoba Ukmarja,  

 Kulturnim društvom Ivana Grbca 

 Vincencijevo konferenco  

 

Sodelovanje z društvi je izjemno pomembno pri ohranjanju stvarnih stikov na teritoriju in pri 

vzpostavljanju novih priložnosti, v katerih lahko učenci v izvenšolskem času uporabljajo slovenski 

jezik. Poleg navedenih šola plodno sodeluje z Združenjema staršev v Škednju in pri Sv. Jakobu, s 

katerimi šola redno organizira razne pobude in prireditve tako v šolskem kot v izvenšolskem času.   

 

 

2.4.3.1. Uporaba šolskih prostorov za izvenšolske dejavnosti  

 

Ko ni didaktičbih dejavnosti, se lahko na šoli odvijajo kulturne, razvedrilne in športne dejavnosti v 

sodelovanju s starši in krajevnimi ustanovami.  

 

V tekočem šolskem letu potekajo naslednje dejavnosti:  

 

● šola hrvaškega jezika v konvenciji s Hrvatsko zajednico u Trstu. 

 

 Glede na razpoložljiva sredstva šola prireja poletne in jesenske jezikovne delavnice za učence naših 

osnovnih šol. Za uporabo šolskih prostorov se ravna po zahtevah tržaške občine, ki je lastnica 

šolskih poslopij, ima pa tudi notranji pravilnik, ki ga izvaja v izjemnih primerih.  
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 3. OSEBNA IZKAZNICA VEŠ. SV. JAKOB 

  

3.1. NAŠE ŠOLE 

 OTROŠKI VRTEC JAKOB UKMAR v Škednju 

 OTROŠKI VRTEC PIKI JAKOB pri sv. Jakobu   

 OSNOVNA ŠOLA I. GRBEC – M. G. STEPANČIČ v Škednju 

 OSNOVNA ŠOLA J.RIBIČIČ – K. ŠIROK pri sv.Jakobu 

 NIŽJA SREDNJA ŠOLA I.CANKAR pri sv.Jakobu  

 

3.2. ORGANIGRAM  

Poverjena ravnateljica: dr. Maja Lapornik (od 1.9.2022)  

Vodja uprave: dr. Fabiana Corda  

Tajništvo:  

 v staležu: Verena Gulič, Ambrož Peterlin 

 z letnim imenovanjem: Anita Froglia 

Pomožno osebje:  

 v staležu: Elisabeta Andlovic, Valentina Licen, Anna Prinz, Erika Puntar, Susanna Razem  

 z letnim imenovanjem: Jasmina Kralj  

Vzgojiteljice:  

 v staležu: Daniela Brecelj, Irina Družina, Tina Furlani, Daria Raseni, Kristina Žerjal 

 z letnim imenovanjem: Maša Vodopivec, Andreja Nadlišek, Daša Zeriali  
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Učitelji in učiteljice:  

 v staležu: Kristen Beličič, Francesca Criti, Alenka Devetta, Alenka Dobrila, Doriana Fidel, 

Carmen Hrvatič, Nicoletta Stanco, Erika Štoka, Monika Sulli 

 z letnim imenovanjem: Alessandra Jazbec, Lara Ghadikolai Vatandoust, Erik Sancin, Sara 

Žerjal  

 
Profesorji in profesorice:  

 

 v staležu: Katja Dolhar, Erika Junc, Marija Lozej, Marko Ferluga, Andreina Menegatti 

 

 z letnim imenovanjem: Irena Božič Nabergoj, Matej Caharija, Mojca Fodero Cimerlajt, 

Katarina Kalc, Federica Lo Pinto, Sara Marion, Magdalena Pahor, Tamara Žužek 
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4. LETNI NAČRT DEJAVNOSTI za š.l. 2022-23  

 
 

 

 

a) NAŠI NAJMLAJŠI:  

- otroški vrtec Jakob Ukmar v Škednju  

- otroški vrtec Piki Jakob pri sv.Jakobu  

 
 
Opomba:  

Letošnji VIN. predvideva še tesnejše in pogostejše sodelovanje med šolami iste stopnje v 

okviru našega ravnateljstva.  

 

 

4.1.  OTROŠKI VRTEC JAKOB UKMAR v Škednju 

 
 Upraviteljica: vzgojiteljica Daniela Brecelj  

 

Osrednja tema vseh didaktičnih dejavnosti so POKLICI oz. iskanje odgovora na vprašanje KAJ 

BOM, KO BOM VELIK.  

 

 

MESEC POKLICI DEJAVNOSTI  – OBISKI 

 

OKTOBER  

 

 

 

 

JADRALEC 

KNJIŽNIČARKA 

 Ogled Barkovljanke v Trstu (7.10.2022) 

 Poučna urica na temo o prijateljstvu v 

šolski knjižnici pri Sv. Jakobu (20.10.2022) 

 Gledališka predstava Mehurčki – v 

igralnici OV Jakoba Ukmarja, skupaj s COŠ 

Ivana Grbca-Marice Gregorič Stepančič 

(21.10.2022 ob 11. uri) 

 Postavitev rožic na grob Jakoba 

Ukmarja v Škednju, skupaj s  COŠ Ivana 

Grbca – Marice Gregorič Stepančič 

(28.10.2022) 

 

NOVEMBER  

 

GASILEC, 

PRODAJALCI: 

CVETLIČAR, RIBAR, 

MESAR …  

 Ogled gasilskega doma v ulici d'Alviano, 

15/1 v Trstu, skupaj s COŠ Ivana Grbca – 

Marice Gregorič Stepančič (11.11.2022)  

 Ogled ribarnice in tržnice v Škednju 
(23.11.2022) 

 Ekskurzija s starši na kmetijo Vidali, cesta 

za Bazovico, 308 - Trst (19.11.2022) 
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DECEMBER  

 

KUHAR, NATAKAR, 

PEK, PICO-PEK 

 Ogled pekarne v Škednju  

 Poučna urica o peku v šolski knjižnici pri 

Sv. Jakobu (13.12.2022) 

 Obisk novinarke v otroškem vrtcu 

 

JANUAR MESTNI REDARJI 

ŠPORTI: SMUČAR, 

ODBOJKARICA, 

NOGOMETAŠ, 

BALETKA  

 Prometna vzgoja z mestnim redarjem  

 Obisk športnikov v vrtcu  

 Poučna urica v šolski knjižnici pri Sv. 

Jakobu (17.01.2023) 

 

FEBRUAR  

 

ŠIVILJA, KROJAČ, 

ČEVLJAR, FRIZERKA  

 Otroška pustna povorka v Škednju 

(16.02.2023), v sodelovanju s starši, z OV 

Pikijem Jakobom in s COŠ Ivana Grbca- 

Marice Gregorič Stepančič  (izdelava 

pustnih kostumov) 

 Pustno rajanje v otroškem vrtcu 

(17.02.2022)  

 

MAREC ZDRAVNIK, 

ZOBOZDRAVNIK, 

ZNANSTVENI POKLICI 

 Aktivnosti na temo v vrtcu 

 Izlet v Znanstveni imaginarij v Skladišču 26 

tržaškega Starega pristanišča  

 

APRIL  

 

GLASBENIK, 

GLEDALIŠKI IGRALEC  

 Sodelovanje z Glasbeno matico v Trstu  

 Ogled Slovenskega stalnega gledališča  v 

Trstu  

 Obisk igralca Danijela Malalana v otroškem 

vrtcu)   

  

MAJ  

KMET 

 Izlet na kmetijo Antonič v Cerovljah (23. 

05.2023) 

 

JUNIJ PLAVALEC IN 

REŠEVALEC (PSI 

REŠEVALCI) 

 Izlet v kopališče Ausonia (v zadnjem tednu 

pouka)  

 

 

 Predvideno je tudi sodelovanje in aktivna udeležba v okviru dejavnosti, ki jih bodo 

organizirali društvo Ivana Grbca iz Škednja kot tudi člani rajonskega sveta iz Škednja.  

 

 Otroci bodo sodelovali tudi pri miklavževanju, božičnici (21.12.2022), pri koledovanju 

(skupaj s COŠ  Ivana Grbca – Marice Gregorič Stepančič) in pri zaključni prireditvi. 

 

 Otroci tretjega letnika bodo v sklopu vzgojno-učne kontinuitete bili deležni tudi poučnih 

uric z zgoraj že navedeno šolo.  
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4.2.  OTROŠKI VRTEC PIKI JAKOB pri sv. Jakobu   

 
 Upraviteljica: vzgojiteljica Tina Furlani 

 

Osrednja tema vseh didaktičnih dejavnosti so POKLICI oz. iskanje odgovora na vprašanje KAJ 

BOM, KO BOM VELIK.  

 
MESEC POKLICI DEJAVNOSTI  – OBISKI 

 

OKTOBER  

 

JADRALEC  

PEK 

GASILEC  

 Ogled Barkovljanke v Trstu za sredinčke in 

velike (7.10.2022) 

 Obisk in delavnica (peka piškotov) v 

pekarni Un mondo senza glutine 

(19.10.2022) 

 Ogled galilskega doma (26.10.2022)  

 

NOVEMBER  

 

PRODAJALEC 

NOVINAR 

 Ogled Gledališke predstave Mehurčki 

(9.11.20222)  

 Ogled stojnic in trgovin v okolici vrtca 
(16.11.2022) 

 Obisk novinarke Valentine Sancin ter 

intervju z otroki (22.11.2022) 

 

DECEMBER KNJIŽNIČARKA 

VZGOJITELJICA  

KUHAR, NATAKAR, 

BARMAN, PICO-PEK 

 Urice v šolski knjižnici 
 Obisk otrok slov.oddelka jasli    Semi di 

mela (1.12.2022)  

 Dan odprtih vrat (13.12.202) 

 

JANUAR MESTNI REDARJI 

ŠPORTI: SMUČAR, 

ODBOJKARICA, 

NOGOMETAŠ, 

BALETKA  

 Prometna vzgoja z mestnim redarjem 

Marcom Colonijem 

 Obisk posameznih športnikov v vrtcu  

 

FEBRUAR  

 

ŠIVILJA, KROJAČ, 

ČEVLJAR, FRIZERKA  

 Izdelava pustnih oblek  
 Otroška pustna povorka v Škednju 

(16.02.2023) 

 Pustno rajanje v otroškem vrtcu 

(17.02.2022)  

 

MAREC ZNANSTVENIK 

ZDRAVNIK, 

ZOBOZDRAVNIK, 

ZNANSTVENI POKLICI 

 Aktivnosti na temo v vrtcu 

 Izlet v Znanstveni imaginarij v Skladišču 26 

tržaškega Starega pristanišča  

 

APRIL  

GLASBENIK, 

GLEDALIŠKI IGRALEC  

 Sodelovanje z Glasbeno matico v Trstu  

 Ogled Slovenskega stalnega gledališča  v 

Trstu  

 Obisk igralca Danijela Malalana v otroškem 

vrtcu)   
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MAJ  

KMET 

 Izlet na kmetijo Antonič v Cerovljah (16. 

05.2023) 

 

JUNIJ PLAVALEC IN 

REŠEVALEC (PSI 

REŠEVALCI) 

 Izlet v kopališče Ausonia (v zadnjem tednu 

pouka)  
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b) RASTEMO: 

- osnovna šola Ivan Grbec – Marica Gregorič Stepančič v Škednju  

- osnovna šola Josip Ribičič in Karel Širok pri sv.Jakobu  

 

4.3.  OSNOVNA ŠOLA I. GRBEC – M. G. STEPANČIČ v Škednju  

 Upraviteljica: učiteljica Nicoletta Stanco  

 

Sintetični seznam načrtovanih dejavnosti in izhodov po vsebinskih in predmetnih področjih oz. v 

povezavi z učnim načrtom kurikularnih predmetov:  

 

 

1)  Spoznavanje slovenskega jezika in kulture 

 

- bralna vzgoja, bralne urice in izposoja knjig za domače branje v šolski knjižnici pri Sv. Jakobu in 

Narodni in študijski knjižnici. 

- ogled gledaliških predstav 

- tekmovanje za bralno značko 

- sodelovanje in objavljanje prispevkov v mladinskih revijah Galeb in Pastirček 

- sodelovanje učencev na tekmovanju za Cankarjevo in Vegovo priznanje. 

- sodelovanje na radijskem kvizu Vsevedneži na Radiu Trst A  

- priložnostne pobude ter delavnice za spoznavanje in širjenje slovenske kulturne dediščine ter 

bogatenje slovenskega jezika 

- objavljanje člankov za Primorski dnevnik 

- sodelovanje z društvom I.GRBEC  

 

 

2) Športne dejavnosti 

 

- plavalni tečaj  (10 lekcij) – BOR  

- sodelovanje na športnih pobudah Bor-a in ZSŠDI-ja: 

a) košarkarski dan, 

b) spomladanski pohod, 

c) tekmovanje v igri Med dvema ognjema (4.in 5.r.), 

č) športni dan – tekmovanje v krosu. 

 

 

3) Prehrambena vzgoja 

 

- vsedržavni projekt »Mleko in mlečni izdelki v šolah« 

- vsedržavni projekt »Sadje in zelenjava v šolah« 
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4) Ekskurzije in študijski obiski 

 

- pokopališče v Škednju  

- obeleženje dneva spomina v sodelovanju z Odborom za spomenik padlim v NOB iz Škednja. 

Sv.Ane in Kolonkovca 

- priložnostne razstave 

- knjižni sejem v Ljubljani 

- obisk slovenskih kulturnih in športnih ustanov v mestu 

- krajše ekskurzije v bližnjo okolico  

- šolski celodnevni izlet 

 

 

5) Prireditve in praznovanja 

 

- miklavževanje 

- božično koledovanje po Škednju  

- Božičnica skupaj z OŠ J. RIBIČIČ 

- Prešernova proslava 

- pustovanje 

- zaključni pozdrav 

 

 

6) Učno- vzgojna kontinuiteta 

 

- dejavnosti / urice v sklopu kontinuitete med prehodi iz Ov v OŠ in iz OŠ na NSŠ 

- urice angleškega jezika v vrtcu 

- obisk gasilcev  

 

 

7) Druge dejavnosti 

 

- sodelovanje na raznih likovnih natečajih 

- sodelovanje z Rajonskim svetom v Škednju  

- sodelovanje z društvom I. Grbec iz Škednja  

- murales na stenah šole I. Grbec – M. G. Stepančič  

 

 

Opomba:  

Med šolskim letom bodo učitelji sledili različnim poučnim in didaktičnim pobudam ter 

dejavnostim za otroke, ki jih organizirajo krajevne ustanove in društva ter jih bodo po 

uvidevnosti vključevali v šolsko delo. 
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4.4.  OSNOVNA ŠOLA J.RIBIČIČ – K. ŠIROK pri sv.Jakobu  
 
 Upraviteljica: učiteljica Alenka Dobrila  

 
Sintetični seznam načrtovanih dejavnosti in izhodov po vsebinskih in predmetnih področjih oz. v 

povezavi z učnim načrtom kurikularnih predmetov:  

 

 

1) POMOČ TUJIM DRŽAVLJANOM – UČENCEM, UČENKAM TER DRUŽINAM, 

KI NE POZNAJO SLOVENSKEGA JEZIKA:  

- Tečaj hrvaščine za učence, učenke – izbirni predmet 

- Medkulturna vzgoja in spoštovanje različnosti – različne dejavnosti (mednarodni dan 

jezikov, mednarodni dan otrokovih pravic ...) 

- Sodelovanje s kulturnimi posredniki  

 

 

2) SPOZNAVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN KULTURE:  

- Redni obiski šolske knjižnice – pravljične urice  

- Bralna vzgoja in izposojanje knjig za domače branje 

- V sodelovanju s knjižničarko izvedba projekta po dogovoru “V svetu pravljic ali Branje za 

znanje” z občasnim sodelovanjem igralke Lare Komar 

- Slavnostno podeljevanje bralne značke 

- Občasni obiski NŠK - izposojanje knjig in sodelovanje pri pravljičnih uricah, ki jih vodi 

knjižničarka Ivana Soban ali sodelavci  

- Spoznavanje slovenskih ustvarjalcev 

- Sodelovanje z otroškima revijama Galeb in Pastirček 

- Sodelovanje učencev na tekmovanju za Cankarjevo priznanje in Vegovo priznanje 

- Ogled otroške gledališke predstave Mehurčki v sodelovanju s SSG  

- Obisk slovenskih kulturnih, športnih, glasbenih ustanov v mestu 

- Sodelovanje pri radijski oddaji Vsevedneži – v sodelovanju z Radiem TS A (učenci od 3. do 

5. razreda) 22. 11. ob 11. uri 

- Obisk Naselja Barcolana in ogled razstave o zgodovini slovenskega športa v Italiji, v 

organizaciji ZSŠDI 

- Miklavžvanje za učence in učenke 1. in 2. r. skupaj z otroki OV 

- Božični pozdrav 

- Obeležitev dneva spomina in sodelovanje z Odborom za spomenik padlim v NOB iz 

Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca 

- Obeležitev svetovnega dneva otrokovih pravic 

- Prešernova proslava – slovenski kulturni praznik  

- Sodelovanje s kulturnimi, glasbenimi, športnimi ustanovami (obiski, ogledi, razstave, 

natečaji, prireditve ...) 

- Poletna jezikovna delavnica za skupino učencev prve trijade osnovne šole 

- Obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani in Hiše Evrope 
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3) Spoznavanje bližnje okolice: 

- Krajše didaktične ekskurzije v bližnji okolici 

 

 

4) Športne dejavnosti:  

- Projekt “Scuola Attiva Kids” za osnovne šole š.l. 2022/23  

- Projekt “AIRC v šolah” 

- Projekt “Z igro se nauačimo plavati”- v primeru, da občina ponudi brezplačne tečaje 

plavanja 

- Sodelovanje pri pobudah ZSŠDI - tekmovanje v igri Med dvema ognjema” za učence 4. in 

5. razreda ter športni dan za vse učence 

- Sodelovanje z AKK Bor – košarkarski dan na stadionu 1. maj 

- Osnovnošolska olimpijada na Stadionu 1. maj 

- Druge dejavnosti:  

- tekmovanje v krosu za vse razrede OŠ  

- spomladanski pohod  

- zaključni športni dan  

 

 

5) Učno-vzgojna kontinuiteta: 

- “Hello English!” zgodnje učenje angleškega jezika (pouk bo vodila učiteljica Lara 

Vatandoust za otroke zadnjega in predzadnjega letnika vrtca) 

- Različne dejavnosti v duhu kontinuitete med prehodi iz OV v OŠ in iz OŠ v SŠ (pravljične 

urice s knjižničarko v šolski knjižnici, Miklavževanje, pustovanje, prometna vzgoja, 

organizacija učnih ur, Prešernova proslava, zdravstvena oz. prehrambena vzgoja, športne 

dejavnosti, šolske ekskurzije ...) 

- Občasni obiski NŠK - izposojanje knjig in sodelovanje pri pravljičnih uricah, ki jih vodi 

knjižničarka Ivana Soban ali sodelavci  

- Pobuda -“V svetu pravljic ali Branje za zananje” za zadnje letnike OV in 1. razred OŠ 

- Organizacija vodenega obiska šole za bodoče prvošolce 

- Povezava OV – OŠ – NSŠ: gostovanje na šoli “Hiške eksperimentov in Dan D" 

 

 

6) Nastopi in prireditve: 

- Miklavževanje za učence 1. in 2. razreda  

- Božični pozdrav  

- Prešernova proslava – slovenski kulturni praznik 

- Priložnostna srečanja v sodelovanju z združenjem Auser 

 

 

7) Didaktične ekskurzije: 

- Obisk gasilskega poveljstva v Trstu 

- Celodnevna šolska ekskurzija v Benetke in ogled razstave Tutankamon za učence od 4. in 5. 

r. ter SŠ 

- Jutranja ekskurzija “Martinovanje na Proseku” 
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- Ekskurzija na bazovsko gmajno in Astronomski observatorij 

- Obisk Slovenskega knjižnega sejma in Hiše Evrope v Ljubljani 

- Sodelovanje na škedenjski pustni povorki 

- Ekskurzija za petošolce in petošolke v Ljubljano in Postojno v organizaciji Zavoda za 

šolstvo RS  

- Sodelovanje pri naravovarstveni pobudi “Mi curo di te”, ki jo organizira WWF Regina – za 

učence 3. in 4. r. 

- Spomladanski obisk didaktične kmetije 

 

8) Državljanska vzgoja: 

- Vsedržavni projekt Sadje in zelenjava v šolah (Frutta e verdura nelle scuole) ali Mleko in 

mlečni izdelki v šolah (Latte nelle scuole) 

- Preprečevanje medvrstniškega nasilja 

 

 

9) Solidarnostna pobuda Podarimo ti nasmeh: 

S to večletno in dolgoročno zasnovano pobudo na ravni ravnateljstva želimo razviti in spodbuditi 

pri učencih, učenkah in njihovih družinah čut za solidarnost in medsebojno pomoč. S tem namenom 

imamo že utečene plodne stike z nekaterimi organizacijami ali zasebniki, ki z različnimi akcijami 

skrbijo za pomoč ljudem v stiski: 

- Nabirka plastičnih zamaškov: nadaljevali bomo z že utečeno pobudo zbiranja zamaškov, ki 

jih nato darujemo združenju UNITALSI 

- Sodelovanje pri humanitarnem projektu Naviam za Svevo - Io tifo Sveva 

- Nabirka bonov CoopScuola, učenci prinesejo bone v šolo s katerimi lahko nato nabavimo 

različen potrošni šolski material. 

-  

 

Opomba: 

Med šolskim letom bodo učitelji in učiteljice sledili različnim poučnim in didaktičnim pobudam ter 

dejavnostim za otroke, ki jih organizirajo krajevne ustanove in društva ter jih bodo po uvidevnosti 

vključevali v šolsko delo. 
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c) MI SMO PA ŽE (skoraj) ODRASLI: 

- nižja srednja šola Ivan Cankar pri sv. Jakobu  

 
 

Ravnateljičina sodelavka: prof.Andreina Menegatti  

 
Sintetični seznam načrtovanih dejavnosti in izhodov po vsebinskih in predmetnih področjih oz. v 

povezavi z učnim načrtom kurikularnih predmetov:  

 
Poučne ekskurzije: 

 

 Praznična Ljubljana   

 Oglej  

 Pohod po kraški gmajni  

 Obisk čebelarstva Jakne v Štivanu  

 Obisk Pesniške poti v Repnu  

 Steza prijateljstva v dolini Glinščice  

 Devinski grad  

 Izlet v Planico  

 Rimski Trst  

 Cerkve v Trstu ( za 2. in 3.razred)  

 Čedad  

 Bonifica Žusterna in mesto Koper  

 Jesenska ekskurzija z ogledom hriba Grmada in ovčjereje v Cerovljah ( za 3.razred)  

 Obisk pomembnih točk življenja Jamesa Joyca v Trstu  

 

 

Sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami: 

 

 Obisk gasilcev   

 Jezikovni poligon – ZŠDI (za 3.razred)  

 Obisk Primorskega dnevnika in RAI  

 Obisk specialne enote finančne straže - psi proti drogi, pranju denarja  

 

 

Športne aktivnosti: 

 

 Dan košarke na Š.Z. Bor 

 Tekmovanje v orientacijskem teku v organizaciji SPDT in ZSŠDI 

 Orienteering 

 Dijaške športne igre   
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Ogled razstav-muzejev: 

 

 Andy Warholl v Padovi   

 Ribiški muzej   

 Botanični vrt v Sežani   

 Naravoslovni muzej v Trstu   

 Center gozdne policije v Bazovici in sprehod po kraškem gozdu ( za 2. razred) 

 Bioma v Miramaru ( za 3. razred) 

 

 

Posebne dejavnosti: 

 

 Obisk Hiše eksperimentov pri nas   

 Ogled predstav v SSG  

 Ogled predstave v gledališču Rossetti   

 Keramika   

 Skupni Decembrski pozdrav  

 Ogled gledališke predstave / muzikala v angleščini 

 Ogled filma v angleščini s podnapisi v kinu  

 

 

Tekmovanja: 

 

 Vegovo tekmovanje  

 Cankarjeva nagrada  
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5. TRANZVERZALNI PROJEKTI IN ZADOLŽITVE  
 

 

 

V š.l. 2022-23 se bodo vse naše šole vseh stopenj povezale tudi pri aktivnostih in dejavnostih na 

sledečih posameznih področjih. Veliko aktivnosti bo organiziranih horizontalno in vertikalno v 

sklopu posameznih kurikularnih vsebin.  

 

 

VSEBINSKO PODROČJE       PRVENSTVENI CILJ  

     VSEH DEJAVNOSTI  

ODGOVORNI REFERENTI 

 

 

 

Državljanska vzgoja  Vzgajati otroke in najstnike v 

aktivne, odgovorne  in kritične 

državljane. 

 

uč. Nicoletta Stanco 

prof. Magdalena Pahor 

Preprečevanje vrstniškega 

nasilja  

 

Preprečevati fenomene vrstniškega 

nasilja in vzgajati mlade k 

spoštovanmju in strpnosti ter boju 

proti nasilju. 

 

uč.Alenka Devetta   

prof. Mojca Fodero Cimerlajt 

Inkluzija  Vzgajati in ustvarjati varen in 

razumevajoč šolski prostor, ki bo 

v duhu spoštovanja pravice do 

lastne identitete sprejemal vse 

različnosti in drugačnosti. 

 

uč. Kristen Beličič 

prof. Tamara Žužek 

Vzgoja k branju  Aktivirati knjižnico pro sv. Jakobu 

kot prostor srečevanja mladih s 

knjigo in z različnimi skupnostmi. 

 

uč.Alenka Devetta   

 

Zdravstvena vzgoja  Vzgoja k skrbi za zdravje, zdrav 

stil življenja in zdravo prehrano. 

 

uč.Sara Žerjal 

prof.Andreina Menegatti 

Usmerjanje  Informiranje učencev in dijakov o 

študijskih možnostih, navajanje k 

poslušanju samega sebe in 

spoštivanju lastnih stremljenj.  

 

prof. Matej Caharija 

 

 

 

                     
 

 


