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VSTOP SKOZI ŠOLSKA VRATA
PRVI KORAKI …
PRVE BESEDE …
PRVA VOŽNJA S KOLESOM …
PRVO ŠOLSKO LETO …

PRVOŠOLČKI
TONE PAVČEK PRAVI TAKOLE:
A male glave rastejo vneto, prerastejo z letom male rokave,
male težave,
male besede, male stezice …
Nekoč je majhnega konec. In napoči veliko.

Šola prinese velike spremembe v življenje otroka oziroma vse
družine. Za vse velja nov ritem življenja in dnevne rutine, nove
obveznosti, zagotovo pa se porajajo mnoga vprašanja in negotovosti. Vstop v osnovno šolo je za vsakega otroka izjemno pomemben dogodek. Največkrat si ga zapomni za vse življenje. Občutja,
ki jih v tistem trenutku doživlja, vplivajo na njegov nadaljnji odnos
do šole. Vsi, ki smo kakorkoli povezani s tem pomembnim življenjskim dogodkom, se moramo po najboljših močeh potruditi, da
bo v resnici čim bolj uspel ter ostal v nepozabno.

PRVI RAZRED
Učenci so ob vstopu v osnovno šolo stari šest let (ali to starost
dopolnijo v koledarskem letu). V razredu jih skupaj poučujeta
učiteljica in druga strokovna delavka v prvem razredu, ki je prisotna polovico ur pouka. Pouk je timsko načrtovan in izveden. Učni
načrt za posamezne predmete upošteva razvojno stopnjo otroka,
načini poučevanja so zanimivi, pestri, privlačni za učence, prav
tako so skrbno izbrane metode in oblike poučevanja. Učenci so
pri pouku aktivni, sproščeni, med seboj sodelujejo, se dopolnjujejo, iščejo in predstavljajo svoje znanje v sproščenem vzdušju in v
obliki igre.
Ocenjevanje je opisno.

OBVEZNI PROGRAM
Obvezni program obsega predmete: SLO - 5 ur, MAT - 4 ure, SPO
- 3 ure, GUM - 2 uri, LUM - 2 uri, ŠPO - 3 ure. Skupaj 20 ur pouka.
Pouk se začne ob 8.15 in traja vsak dan do 12.00. Pouk je
obvezen, otroci ga morajo redno in točno obiskovati, vsaka
odsotnost mora biti opravičena. K rednemu pouku sodijo še
dnevi dejavnosti, ki so obvezen del letnega delovnega načrta.
Lahko so izvedeni v šoli ali izven nje, sem pa spadajo 4 kulturni
dnevi, 3 naravoslovni dnevi, 3 tehniški dnevi in 5 športnih dni.

RAZŠIRJENI PROGRAM JUTRANJE VARSTVO
je del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega
dela, ki se zaradi potreb staršev organizirana za učence 1. razredov pred poukom (od 6.30 ure do začetka pouka).
V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo
staršev v okviru pravil, ki jih določi šola, in je ﬁnancirano s strani
MIZŠ.

PODALJŠANO BIVANJE
je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po
pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v
okviru pravil, ki jih določa šola, in poteka od 12.00 do 16.10.
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno in vsebuje naslednje
elemente:

•
•
•
•

samostojno učenje,
sprostitveno dejavnost,
ustvarjalno preživljanje časa in
prehrano.

V času podaljšanega bivanja se otroci učijo, opravljajo domače
naloge, obiskujejo interesne dejavnosti v šoli in izven nje. Ob
različnih metodah in oblikah, različnih stilih in strategijah učenja,
uporabljenih v dejavnostih podaljšanega bivanja, učenci utrjujejo
pri pouku pridobljena znanja, jih razširjajo in poglabljajo ter
uspešno uporabljajo v novih situacijah. S tem šola izpolnjuje
pričakovanja staršev, saj otroci kakovostno in ustvarjalno, predvsem pa varno preživijo čas, ko so skrbniki v službah.

NIP
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot
neobvezni izbirni predmet- ANGLEŠČINA. Pouk angleščine poteka
ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so
prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja
veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva. Učijo se skozi
pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim
temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

DOPOLNILNI POUK
je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.

K DODATNEMU POUKU
so povabljeni učenci, ki presegajo določene standarde znanja.
Poleg vsega naštetega šola ponuja še INTERESNE DEJAVNOSTI.
Otrok naj izbere tiste, za katere ima zanimanje, starši pa premislite o količini in obremenjenosti svojega otroka.

PROSTORI
Učilnice prvega razreda so prilagojene oblikam učenja in
poučevanja. So velike in lepo urejene. Vsak otrok ima svoj predalnik, v katerem ima šolske potrebščine. Učiteljice učilnico spreminjajo, saj različno in pestro delo zahteva tudi oblikovanje prostora.
V vsaki učilnici je tudi računalnik s primernimi didaktičnimi igricami, različen didaktičen material in igrače. Pouk poteka tudi v
drugih prostorih: telovadnici, računalniški učilnici, knjižnici, športnem igrišču.

PREHRANA
Za prvošolce je na šoli organiziran zajtrk, malica in kosilo v podaljšanem bivanju (12.45).
Učenci imajo tudi rekreativni odmor.

KAKO V ŠOLO IN IZ NJE?
Prvošolci prihajajo v šolo in odhajajo iz nje v spremstvu. Po
zakonu jih mora spremljati polnoletna oseba. Izjemoma jih lahko
spremljajo tudi mladoletne osebe, če so starejše od deset let. V
tem primeru starši podpišejo posebno izjavo. Otroci morajo
obvezno nositi rumene rutice, dokler ne dopolnijo 8 let. Rutke
dobijo v šoli.

DRUŽINA
Dobro je, da se v družini na vstop v prvi razred že primerno
pripravljamo, saj lahko na ta način prihranimo sebi in otroku
kakšno usodno ali pa vsaj grenko izkušnjo. Pri vstopu v prvi
razred je pomembno, da otroka ob srečanju z novimi ljudmi,
novo učiteljico in z drugačnimi pravili ni strah.

Pri tem mu lahko v veliki meri pomagajo starši s pogovorom.
Paziti je treba, da otrok o šoli ne dobi napačnih informacij.
Otroka ne strašite s šolo! Starši v svoji nemoči pogosto zagrozijo: »Boš že videl, kako bo v šoli!« To ni prav. Otrok se mora šole
veseliti in ne že vnaprej bati. Le sproščenega otroka lahko motiviramo za ustvarjalno delo in s tem spodbujamo vse potenciale, ki
jih ima.

Otroka lahko pripravite na kasnejše šolsko delo, če mu
omogočite doma veliko rezanja, slikanja, risanja, oblikovanja z
glino, lepljenja in igranja z drobnim materialom. Pomemben je
tudi primerno razvit govor, dobro opazovanje, poslušanje, opisovanje, pripovedovanje. Navajenost na redno delo se pri všolanju
obrestuje. Začnemo lahko pri pospravljanju igrač in skrbi za
lastne stvari. Tudi ta lastnost vodi k uspešnosti v življenju. Morda
bo v začetku potrebna pomoč (v obliki nevsiljivih opozoril), kasneje pa bo otroku to »prešlo v kri« in bo uspešno skrbel za svoje
stvari ter uresničeval šolske obveznosti.

ŠOLSKE OBVEZNOSTI
Starši malega nadebudneža naučijo izpolnjevati obveznosti in
spoštovati pravila. To mu bo pomagalo pri razumevanju izpolnjevanja učnih obveznosti. Še posebej pomembno je, da se otroka
pogosto, ob vsakodnevnih priložnostih navdušuje za učenje (ob
prebiranju knjig, gledanju ﬁlmov, na izletih).

ODNOS MED ŠOLO
IN DOMOM
Čisto mogoče je, da vam kot
staršem vse stvari v zvezi s šolo
ne bodo všeč ali vas bodo celo
resno motile. Izognite se skušnjavi, da bi pred otrokom glasno
kritizirali šolo, saj bi si s tem
naredili medvedjo uslugo. Šola bi
s tem v otrokovih očeh izgubila
veljavo, to pa bi se kasneje lahko
slabo obrestovalo. Stopite raje
do učiteljic in z njima razrešite
težave, ki vas glodajo.

VZGOJA
Pomembno je, kar ste dali otroku v prvih letih njegovega življenja.
Ne gre le za znanje, tega bo otrok še pridobival. Gre za samozavest, ustvarjalnost, vedenje, občutek varnosti, sprejetosti, socialnosti. Otrok ob sebi potrebuje človeka, ki se z njim ukvarja, ki mu je
zgled in ga s tem pripravlja na življenje. To nalogo, dragi starši,
opravljate vi. Takim staršem, ki so iskreni, jasni, odkriti, nedvoumni, uglašeni med besedami in dejanji otrok lahko sledi. In takim
staršem bo uspelo. Žal pa pravega recepta ni.

ODŠTEVANJE DO PRVEGA ŠOLSKEGA DNE
V zadnjih dnevih pred poukom skupaj z otrokom ovijte zvezke in
učbenike, opremite jih z imenom in priimkom.

To storite tudi z drugimi potrebščinami in jih pripravite v šolsko
torbo. Pripovedujte, kaj počnete v zvezi s šolo. Odgovarjajte na
otrokova vprašanja, spodbujajte ga, da izraža svoja občutja.
Zadnji dan naj bo miren, zvečer z otrokom pripravite oblačila za
prvi šolski dan. Otrok naj bo v postelji ob običajnem času.

PRVI ŠOLSKI DAN
Priporočamo, da si prihranite dopust in otroka ta dan pospremite
v šolo. Pripravite otroka na dejstvo, da bo prvi dan nekaj časa v
razredu brez vas. Bo z vrstniki in prijaznimi učiteljicami.

Doma poskrbite za praznično vzdušje. Če vam možnosti dopuščajo, preživite preostali del dneva skupaj s svojim prvošolčkom,
peljite ga na pico, igrišče, na sprehod ali v kino. Naj mu ta dan
ostane v lepem spominu.

UČENCI IN UČITELJI
OSNOVNE ŠOLE
CIRKULANE-ZAVRČ
VAS Z VESELJEM
PRIČAKUJEMO.

informacije

Za vse infomacije smo dosegljivi na spletni strani OŠ Cirkulane-Zavrč.
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