LETNI DELOVNI NAČRT
PODRUŽNIČNE ŠOLE DAVČA
za šolsko leto 2020/2021

Davča, 12. september 2020

Vodja podružnične šole
Martina Peternelj

1. ŠTEVILO UČENCEV
a) Po razredih
Razred
Število učencev
1.
1 (1 deklica)
2.
2 (1 deklica, 1 deček)
3.
3 (2 deklici, 1 deček)
4.
4 (1 deklica, 3 dečki)
5.
2 (2 dečka)
podaljšano bivanje
12 (5 deklic, 7 dečkov)
angleščina
vsi učenci
1. – 5.
skupaj
12 (5 deklic, 7 dečkov)
Pouk se izvaja v dveh kombiniranih oddelkih:

Razrednik
Martina Peternelj
Martina Peternelj
Martina Peternelj
Damjana Podobnik
Damjana Podobnik
Branka Peternelj
Ema Šmid

1., 2. in 3. razred – Martina Peternelj – 6 učencev,
4. in 5. razred - Damjana Podobnik – 6 učencev.
b) Jutranje varstvo vozačev
Izvajata ga obe učiteljici menjaje po tednih vsak dan od 6.45 do 7.30, ob četrtkih pa
je varstvo za učence, ki čipkarske šole ne obiskujejo, od 6.45 do 9.00. Tedensko je
približno 5,5 ur jutranjega varstva vozačev.
dnevi
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ura
število
učencev

6.45 – 7.30

6.45 – 7.30

6.45 – 7.30

6.45 – 9.00

6.45 – 7.30

10

10

10

najprej 10
učenci, nato
4

10

c) Podaljšano bivanje
Izvaja se po pouku v obsegu 15 ur tedensko (od ponedeljka do četrtka od 12.40 do
15.00, ob petkih pa od 11.50 do 15.00. Obiskuje ga 12 otrok.
dnevi

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

ura
število
učencev
odhodi
domov

12.40 – 15.00
12

12.40 – 15.00
12

12.40 – 15.00
12

12.40 – 15.00
12

11.50 – 15.00

3 učenci ob 14.25
3 učenci ob 14.45
6 učencev ob 15.00

3 učenci ob 14.25
3 učenci ob 14.45
6 učencev ob 15.00

3 učenci ob 14.25
3 učenci ob 14.45
6 učencev ob 15.00

3 učenci ob 14.25
3 učenci ob 14.45
6 učencev ob 15.00

3 učenci ob 14.25
3 učenci ob 14.45
6 učencev ob 15.00

12

č) Fleksibilno izvajanje predmetnika
V vseh petih razredih se zaradi majhnega števila otrok izvaja notranja diferenciacija
pouka.
d) Individualna pomoč, dopolnilni in dodatni pouk
Dodatnega in dopolnilnega pouka ni zaradi majhnega števila otrok. Individualne
pomoči ni.

2. NAČRT DEJAVNOSTI IZVEN POUKA - Interesne dejavnosti
učitelj

razred

5. ura

interesna
dejavnost
pevski zbor

Martina Peternelj

torek

5. ura

ročna dela

Martina Peternelj

torek

5. ura

četrtek
petek

predura
1. ura
predura

sreda

5. ura

sreda

5. ura

1.
–
razreda
1.
–
razreda
1.
–
razreda
1.
razreda
1.
–
razreda
4.
in
razred
4.
in
razred

datum

ura

ponedeljek

dramski
krožek
in čipkarska
šola
šport
za
sprostitev
šport
za
sprostitev
umetnost

Martina Peternelj
Irena Benedičič
Martina Peternelj
Damjana
Podobnik
Damjana
Podobnik

število
ur
5. 38 ur
4. 20 ur
4. 10 ur
5. 70 ur
3 15 ur
5. 20 ur
5. 15 ur

Ročna dela in dramski krožek se ob torkih izmenjujeta.
Umetnost in šport za sprostitev se izmenjujeta ob sredah.

3. ŠOLSKI KOLEDAR
SEPTEMBER
Dejavnost
Prvi šolski dan – sprejem
prvošolke s kulturnim
programom
(dramska predstava– O debeli
repi) – 1. kulturni dan
oz. 1. tehniški dan – urejanje
šolskih potrebščin
Pohod na Črni vrh – 1. športni
dan

Datum
1. september

Kraj, razred
šola,
1. – 3. razred

organizacija
Martina Peternelj

4. in 5. razred Damjana Podobnik

zadnji teden v
septembru

Športne igre na Debelem rtiču –
1. športni dan

(21. – 25.
septembru)

Obisk kobilarne Lipica – 2.
tehniški dan

(21. – 25.
septembru)

Rastlinstvo in živalstvo
Primorskega sveta – 1.
naravoslovni dan
Odpadna embalaža – 2.
tehniški dan
Promet in prometna varnost – 1.
tehniški dan

(21. – 25.
septembru)
zadnji teden v
septembru
zadnji teden
septembra

šola – Črni
vrh - šola
1.- 4. razred
Debeli rtič
(šola v naravi
– 5. razred)
5. razred
(šola v
naravi)
5. razred
(šola v
naravi)
4. razred

Martina Peternelj
Damjana Podobnik

1., 2. in 3.
razred

Martina Peternelj

športni učitelji
učitelj v šoli v
naravi
učitelj v šoli v
naravi
Damjana Podobnik

Sistematski pregled – 1.
konec
šola,
Martina Peternelj
naravoslovni dan (1. in 3.
novembra
zdravstveni
razred),
dom – 1., 2.
Zdrava prehrana in zdrav način
in 3. razred
življenja – 1. naravoslovni dan
za 2. razred
1. roditeljski sestanek – 14. september 2020 ob 16.30 – potrditev letnega
delovnega načrta šole in aktualna tematika
OKTOBER
Dejavnost
Obisk grobov padlih borcev

Datum
23. oktober
(zadnjo šolsko
uro)
7. oktober 2020

Kraj, razred
Šola –
pokopališče,
vsi
Ljubljana, 4.
in 5. razred

Datum

Kraj, razred Organizacija

Obisk Slovenskega šolskega
muzeja – 1. kulturni dan
26. oktober – 30. oktober 2020 – jesenske počitnice
31. oktober 2020 – dan reformacije
NOVEMBER
Dejavnost

Organizacija
Martina Peternelj,
Damjana Podobnik
Damjana Podobnik

1. november 2020 – dan spomina na mrtve
DECEMBER
Dejavnost

Datum

Likovna in glasbena delavnica v 17. december
Groharjevi hiši v Sorici – 2.
kulturni dan
Šolska proslava ob dnevu
24. december
samostojnosti in enotnosti
1. šolska ura
Prva pomoč, zdravi zobje,
poškodbe, razvade – 1.
naravoslovni dan

december

Kraj,
razred
Sorica –
Groharjeva
hiša, vsi
učilnica 4. in
5. razreda

Organizacija

šola - 4.
razred

Damjana Podobnik

Martina Peternelj
Damjana Podobnik
Damjana Podobnik

25. december 2020 – božič
26. december 2020 - dan samostojnosti in enotnosti
25. december 2020 – 2. januar 2021 - novoletne počitnice
JANUAR
Dejavnost
Datum
Ustvarjamo iz lesa in papirja – 3. 1. teden
tehniški dan
Smučanje na Smučarskem
centru Cerkno – 2. športni dan

januar

Kraj, razred
učilnica,
4. in 5.
razred
Smučarski
center
Cerkno 1. –

organizacija
Damjana Podobnik

Martina Peternelj,
Damjana Podobnik

5. razred
29. januar 2021 – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
FEBRUAR
Dejavnost
Sankanje in igre na snegu – 3.
športni dan

Kraj, razred
Jemčev
krog, okolica
šole, vsi
Šolska proslava ob slovenskem 5. februar
učilnica 1.,
kulturnem prazniku
2. in 3.
razreda
Srečanje s policijskim orkestrom 12. februar 2021 Cankarjev
s predstavo Peter in volk – 3.
(ob 10.30)
dom. vsi
kulturni dan
8. februar 2021 – slovenski kulturni praznik (ponedeljek)
22. februar – 26. februar 2021 - zimske počitnice
2. roditeljski sestanek - 11. februar 2021 (aktualna tematika)
MAREC
Dejavnost
Izdelam si sam igro in igračo 2. tehniški dan
Kako izdelati in napisati knjigo –
4. kulturni dan

datum
februar

datum
začetek marca
sredina marca

APRIL
Dejavnost
Datum
EKO dan – ustvarjamo z
2. teden v aprilu
odpadnimi materiali – 3. tehniški
dan
5. april 2021 – velikonočni ponedeljek
26. april 2021 – pouka prosto
27. april 2021 - dan upora proti okupatorju
26. april – 30. april 2021 - prvomajske počitnice

MAJ
Dejavnost
datum
Začutimo naravo z vsemi čutili – 1. teden v maju
2. naravoslovni dan

Ekskurzija v ZOO Ljubljana
skupaj s CŠ Železniki – 3.
naravoslovni dan

zadnji teden
maja

Voda – 2. naravoslovni dan

začetek maja

organizacija
Martina Peternelj,
Damjana Podobnik
Martina Peternelj

Martina Peternelj

Kraj, razred Organizacija
šola, 1., 2.
Martina Peternelj,
in 3. razred
šola, 1., 2.
Martina Peternelj
in 3. razred

Kraj, razred Organizacija
šola, okolica Martina Peternelj
1. – 3. razred

Kraj, razred
šola in
okolica,
1., 2. in 3.
razred
ZOO
Ljubljana
1. – 3.
razred
šola in
okolica, 4. in
5. razred

Organizacija
Martina Peternelj

Martina Peternelj

Damjana Podobnik

Ekskurzija – 3. naravoslovni
dan
Športne igre na šolskem igrišču
– 4. športni dan
Zaključek bralne značke

zadnji teden
maja
konec maja

4. in 5.
razred
šolsko
igrišče,
1., 2. , 3. in
4. razred
maj (2 šolski uri) Železniki
1. – 5.
razreda

Damjana Podobnik
Martina Peternelj,
Damjana Podobnik

Martina Peternelj,
Damjana Podobnik

1. maj 2021 – praznik dela
JUNIJ
Dejavnost
datum
Ustvarjamo z različnimi materiali 1. teden v juniju
– 4. tehniški dan
Pohod na Blegoš – 5. športni
dan

3. teden v juniju

šolska proslava ob dnevu
24. junij –
državnosti in podelitvijo
4. šolsko uro
spričeval, nagrad in priznanj
25. junij 2021 – dan državnosti
26. junij do 31. avgust 2021 – poletne počitnice

Kraj, razred
šola
4. in 5.
razred
šola –
Blegoš Mravlja –
šola, vsi
šola, vsi

Organizacija
Damjana Podobnik

Martina Peternelj,
Damjana Podobnik

Martina Peternelj,
Damjana Podobnik

4. OBISKI NA CŠ ŽELEZNIKI IN KULTURNIH USTANOVAH V ŽELEZNIKIH
V zimskem času bomo 5x obiskali bazen v Železnikih, kjer bomo pod vodstvom
plavalne učiteljice Damjane Lotrič s CŠ Železniki nadgrajevali svoje znanje iz
prejšnjega leta. Udeležili se bomo zaključka bralne značke v maju (Kulturni dom
Železniki oz. Centralna šola Železniki). V aprilu bomo na CŠ Železniki opravili
testiranje za športno- vzgojni karton.
5. OBISKI S CENTRALNE ŠOLE ŽELEZNIKI
- gospod ravnatelj (hospitacija pri uri v obeh razredih),
- svetovalna služba (pedagoginja in psihologinja) po potrebi,
- knjižničarka (urejanje knjižnice, 2 uri knjižne vzgoje v obeh razredih, obveščanje o
kulturnih prireditvah na matični šoli in povabilo na zaključek bralne značke, v
septembru pa zaključek bralne značke za lansko leto).
6. ŠOLSKI URNIK (velja od 1. septembra 2020 do plavanja in po plavanju do konca
šolskega leta)
Glej prilogo 1 in 2.
Šola se odpre ob 6.45. Pouk se prične s preduro (interesne dejavnosti) in nadaljuje s
poukom ob 8.20. Malica je od 9.55 do 10.15. S poukom zaključimo ob 12.40. Nato
sledi podaljšano bivanje do 15. ure. Pouk se odvija po urniku, ki zajema redne ure in

interesne dejavnosti. Izvajamo tudi razširjen program športne vzgoje na področju
gibanja, zdravja in dobrega počutja (Šport za sprostitev).
7. NAČRT IZVEDBE DNI DEJAVNOSTI IN DRUGIH PRIREDITEV
(Glej šolski koledar in sodelovanje s krajevnimi organizacijami)
8. ŠOLA V NARAVI
CŠ Železniki organizira šolo v naravi na Debelem rtiču od 21. do 25. septembra
2020. Priključita se učenca 5. razreda.
9. SODELOVANJE S STARŠI
a) Roditeljski sestanki (3x)
- 1. roditeljski sestanek – 1. šolski dan (1. september 2020) – sprejem prvošolke
z dramsko igrico, razdelitev in predstavitev delovnih zvezkov, predstavitev ciljev po
predmetih, prevozi, aktualna tematika,…
- 2. roditeljski sestanek (14. september 2020) – sprejem letnega delovnega načrta
šole, volitve v svet staršev, aktualna tematika. Prisotni so učitelji, ki poučujejo na
podružnici.
- 3. roditeljski sestanek (11. februarja 2021) – aktualna tematika.
b) Pogovorne ure - Mesečne pogovorne ure so ob četrtkih od 14.30 ure do 16.00
oz. po dogovoru. Datumi mesečnih pogovornih ur so naslednji:
1. oktober 2020,
12. november 2020,
10. december 2020,
14. januar 2021,
11. marec 2021,
8. april 2021,
13. maj 2021
Tedenske pogovorne ure za starše:
V oddelku 1., 2. in 3. razreda – torek, 10.15 do 11.00.
V oddelku 4. in 5. razreda – torek, 11.00 – 11.45.
Tedenske pogovorne ure za učence:
V oddelku 1., 2. in 3. razreda - ponedeljek, 12.40 do 13.25.
V oddelku 4. in 5. razreda – sreda, 12.40 do 13.25.
c) Predavanje, srečanja s starši
Glede na dane razmere bo naše srečevanje s starši letos drugačno. Prilagodili se
bomo razmeram in priporočilo vodstva šole in NIJZ, ter ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Proslav za kraj ne bomo izvajali zaradi prepovedi druženja.
č) Promocija
- Internetna stran - Aktualne stvari, obvestila, slike in podatke bomo sproti pošiljali na
pripravljeno internetno stran šole.
- Glasila - S svojimi prispevki (literarnimi in likovnimi) bomo sodelovali pri nastajanju
glasila Naše poti. Izdelke objavljamo tudi v drugih lokalnih časopisih npr. Ratitovška
obzorja.
- Razstava - izdelke naših učencev bomo razstavljali na podružnici.
- Urejali bomo okolico šole in na novo postavili šolski zeliščni vrt.

f) Vključevanje na tekmovanje in sodelovanje na natečajih
Sodelujemo v:
- bralni znački (začetek 17. septembra 2020 in zaključek 2. aprila 2021),
- eko bralni znački,
- angleški bralni znački v 4. in 5. razredu,
- matematično tekmovanje Računanje je igra v 1., 2. in 3. razredu,
- Športni znački (Zlati sonček, Krpan),
- tekmovanje za Cankarjevo priznanje v 3. , 4. in 5. razredu,
- matematično tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru,
- tekmovanju v klekljanju,
- sodelovanje v likovnem in literarnem natečaju.
g) Prednostne naloge
- uvajanje novosti k pouku (učenje na daljavo),
- krepitev odgovornosti in samostojnosti,
- medsebojni odnosi in spoštovanje drug do drugega,
- skrb za zdravo in varno okolje.
10. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE:
Malica je ob 9.55 in traja do 10.15. Število pripravljenih obrokov na dan je 12 + 1.
Hrana se vozi iz Centralne šole Železniki. Za prevoz hrane je zadolžena kuharica
Valerija Ceferin. Malico učenci plačujejo preko položnice. Evidenco plačil vodijo na
CŠ Železniki. Starši so dolžni malico odjaviti telefonsko ali preko emaila razredničarki
v primeru odsotnosti otroka. Cena malice je enaka ceni na CŠ. Tudi letos smo
vključeni v Šolsko shemo, zato bodo učenci v šoli dobili enkrat tedensko sadje
brezplačno.
Za vse učence, ki so vključeni v podaljšano bivanja, se pripravi tudi kosilo, ki ga
kuharica ob 13. uri pripelje iz CŠ Železniki. Jedilnik je enak kot na matični šoli.
11. SKRB ZA ZDRAVJE UČENCEV:
- obisk zobozdravnika
Praviloma učenci obiskujejo zobozdravnika pred ali po pouku, najbolj zaželeno je v
popoldanskem času, tako da pri pouku ne manjkajo preveč.
- sistematski pregled
V spremstvu staršev gredo učenci 1. in 3. razreda na sistematski pregled in na
cepljenje v ZD Železniki k otroški zdravnici (po dogovoru med ZD in šolo). Ta dan
štejemo kot naravoslovni dan.
- kontrola čiščenja zob pri učencih od 1. do 5. razreda
2x do 3x na leto bo asistentka Irena Gortnar iz ZD Škofja Loka opravila kontrolo
umivanja zob, ob tem pa bodo učenci individualno z njo umivali zobe.
- čistoča v šoli
Razredničarki poskrbita za redno umivanje rok, opozarjata otroke na čistočo na
stranišču in čistočo v razredu, v jedilnici in jih učita kulturnega prehranjevanja.
- predavanja
Za učence PŠ Davča bo predavateljica Mojca Žargi iz ZD Škofja Loka pripravila
dvourno predavanje (o temi se dogovorimo v okviru njihove ponudbe – starosti
primerno).

12. PREDVIDENI STROŠKI V TEM LETU:
razred
Čas izvedbe
dejavnost
4. in 5.
oktober
Šolski muzej
razred
1. , 2., 3., 4., januar
Športni dan –
5.
sankanje,
smučanje na
Črnem vrhu
1.,2., 3., 4., zima
5x plavanje
5.
1. in 5.
september
Nabava likovnega
razred
materiala
1.,2., 3.
maj
Ekskurzija v ZOO
Ljubljana
4. in 5.
maj
Ekskurzija s 4.
razredom na CŠ
1., 2., 3.
september
DZ – Računanje je
igra
1., 2., 3., 4. marec
Čipkarska šola
in 5.
(tisti, ki so
vpisani)
1., 2., 3., 4. februar
predstava v CD
in 5.
Peter in volk
1., 2., 3., 4. maj
Bralna značka
in 5.
1., 2., 3., 4. 17. december
prevoz in vstopnina
in 5.
- Obisk Groharjeve
hiše - likovna in
glasbena delavnica

Strošek na učenca
5 eurov (vstopnina) + prevoz
10 eurov (smučanje)
3,50 eura (sankanje)
Financira šola
7,50 eurov
13 eurov ( delno financira šola,
delno ministrstvo)
13 eurov (delno financira šola,
delno ministrstvo)
7,95 eura
18 eurov

5 eurov (vstopnin) + prevoz
7 eurov (prevoz)
3 eure (vstopnina) + prevoz

13. PROMETNO VARNOSTNI NAČRT ZA PRIHOD OTROK V ŠOLO IN ODHOD IZ NJE
Učence kombi pobira na domovih. Prevoznik je Uroš Tušek. Pripelje jih iz treh različnih smeri
Osojna Davča + Gorenji Novaki (6 učencev), Zgornja Davča (3 učenci) in Spodnja Davča (2
učenca). Ena učenka prihaja v šolo peš.
Prihodi v šolo:
Odhodi iz šole:
1. skupina pride v šolo ob 6.45

3. skupino kombi odpelje izpred šole ob 14.25.

2. skupina pride v šolo ob 7.05

2. skupino kombi odpelje izpred šole ob 14.45 .

3. skupina pride v šolo ob 7.25.

1. skupino kombi odpelje izpred šole ob 15.00.

Ostali prevozi izven okoliša šole:
Za vse prevoze v Železnike in Ljubljano bomo uporabljali prevoznika, ki bo izbran z
razpisom (Drago Thaler).

14. PREDLOGI NAKUPA OSNOVNIH SREDSTEV IN UČIL:
kuhinja
telovadnica
- /
- /
razredi
- 2 kompleta lego tehnic ,
- plastifikator,
- barvni tiskalnik
15. PREDLOG INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA: 2020/ 2021
- lakiranje parketa v učilnici 4. in 5. razreda,
- beljenje obeh razredov
Davča, 12. september 2020

Martina Peternelj

Priloga 1 - urnik za 1., 2. in 3. razred
URA
6:15 – 7:30

PON

TOR

SRE

ČET

PET

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev
ID - šport za
sprostitev

pred ura

730 – 815

SPO

SLO

MAT

varstvo
vozačev/ČIPKA

1.

820 – 905

MAT

MAT

SPO

varstvo
vozačev/ČIPKA

MAT

2.

910 – 955

SLO

GUM

GUM

SLO

SLO

M

A

L

I

C

A

3.

1015 – 1100

SLO

TJA

ŠPO

SPO

LUM

4.

1105 – 1150

ŠPO

ŠPO

SLO

MAT (3. razred)

LUM

5.

1155 – 1240

ID – pevski zbor
(1. – 5. razred)

TJA

PB

6.

1240 – 1500

PB

PB

PB

ID – ročna
dela/dramski krožek SLO (2. in 3. razred)
(1., 2., 3. in 4.
PB(1. razred)
razred)
PB

PB

Priloga 2 - urnik za 4. in 5. razred
URA
6:45 – 7:30

pred ura

730 – 815

PON

TOR

SRE

ČET

PET

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev

varstvo vozačev

MAT

MAT/DRU

SLO

varstvo
vozačev/ČIPKA

SLO

MAT

1.

05

8 –9

SLO

SLO

MAT

varstvo
vozačev/ČIPKA
GOS(5. razred)

2.

910 – 955

LUM

NIT

DRU

SLO

NIT

20

M

A

L

I

C

A

3.

1015 – 1100

LUM

ŠPO

GUM

MAT

NIT

4.

1105 – 1150

OK/GUM

TJA

ŠPO

TJA

ŠPO

DRU

PB

PB

PB

5.

1155 – 1240

ID – pevski zbor
(1. – 5. razred)

6.

1240 – 1500

PB

ID – ročna
dela/dramski krožek
ID - umetnost/šport
(1., 2., 3. in 4.
za sprostitev
razred)/TJA(5.razred)

PB

PB

