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Z A P I S N I K 

sestanka Skupine za delovne zvezke OŠ Trzin, 

ki je bil 16. 5. 2022 ob 18.30 v šolski zbornici 

 
Prisotni: Martin Pogačar, Manja Mesar, Matejka Chvatal, Barbara Karba, Sara Rode, Maja Završnik 

in Simona Šiška 

 

Odsotni: Irena Vadeevaloo, Slavka Kozel, Irena Capuder, Lea Zupanc, Dragica Marinko 

 

 

Dnevni red:  

1. Pregled osnutka seznama delovnih zvezkov (v nadaljevanju DZ) za šolsko leto 2022/23 

2. Razno 

 

Sestanek je vodila ravnateljica, Matejka Chvatal. 

 
K točki 1) 

 

Ravnateljica je na začetku vse pozdravila in povedala, da je skupino imenovala zato, da se v ožji 

sestavi, ki predstavlja 3 predstavnike staršev, vodje ožjih strokovnih aktivov in vodstvo, 

pogovorimo o planiranem izboru DZ za prihodnje šolsko leto, torej pred sejo Sveta staršev OŠ 

Trzin, kjer se predlagana cena DZ potrdi oz. ne potrdi. Starši bodo imeli možnost tudi zastaviti 

vprašanja v zvezi s planiranim seznamom na zadnjih RS v mesecu maju. 

Strokovni delavci šole so po pregledu obstoječih gradiv in na podlagi izkušenj izbrali gradiva, ki 

omogočajo kakovostno učno delo v šoli in prav tako podporo učenju učencev doma. Na šoli 

spoštujemo strokovno avtonomijo vsakega učitelja pri presoji o izboru učnega gradiva za predmet, 

ki ga poučuje. 

V nadaljevanju je ravnateljica povedala, da bodo tudi v šolskem letu 2022/23 vsi učenci prvega 

triletja dobili DZ brezplačno, sredstva za nakup bo šoli zagotovilo MIZŠ.  

Vodja strokovnega aktiva za 1. triletje, Sara Rode, je povedala, da so učiteljice 1. razreda že lansko 

šolsko leto zamenjale učna gradiva z namenom uporabe novih učnih metod in oblik dela, ki jih nova 

gradiva vsebujejo. V nadaljevanju je dodala, da je sama mnenja, da so gradiva za učence 1. razreda 

prezahtevna in da jih učenci ne zmorejo tekom šolskega leta izpolniti v celoti. Učna gradiva v 2. in 

3. razredu ostanejo ista kot lansko šolsko leto, le v 3. razredu so iz gradiv izvzele delovni zvezek za 

okolje. 

Ker vodje strokovnega aktiva 4. in 5. razredov ni bilo je ravnateljica pojasnila, da bodo učenci 

uporabljali še naprej paket Radovednih pet 4 in 5. Samostojni DZ so dobri, saj podpirajo tako 

razlago snovi, ustrezno količino vaj za utrjevanje znanja ter digitalno podprte sodobne oblike pouka. 

Res pa je, da so nekoliko dražji. Poudarila je še, da je tovrstno gradivo zelo primerno v smislu 

prehoda na samostojne učbenike na predmetni stopnji. 

Ker vodje strokovnega aktiva slovenistk ni bilo, je ravnateljica pojasnila, da zadnja leta učenci 

uporabljajo DZ pod imenom Slovenščina v oblaku, ki jih sestavljajo 4 samostojni zvezki glede na 

posamezne učne sklope. 

Ker vodje strokovnega anglistk  ni bilo, je ravnateljica pojasnila,  da DZ od 4. do 9. razreda ostajajo 

nespremenjeni, ker so se izkazali za najboljšo izbiro. 
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Vodja strokovnega aktiva naravoslovja, Simona Šiška, je povedala, da zaenkrat pri naravoslovju, 

kemiji in biologiji ni DZ. 

Ker vodje strokovnega aktiva družboslovja ni bilo, je ravnateljica pojasnila, da imamo samostojne 

DZ pri zgodovini in geografiji v vseh razredih PS, ki predstavljajo učinkovito in kakovostno 

združitev učbenika in delovnega zvezka. 

Vodja strokovnega aktiva matematike, Maja Završnik, je povedala, da pri matematiki ni DZ, pri 

pouku uporabljajo zbirke vaj, ki si jih učenci izposodijo iz učbeniškega sklada, pri fiziki pa se je 

odločila za menjavo samostojnega DZ v 8. in 9. razredu, ki je po njenem mnenju zelo kakovosten. 

Vodja strokovnega aktiva umetnosti, Barbara Karba, je povedala, da ostaja brez DZ pri GUM v 

vseh razredih na predmetni stopnji, saj njene prosojnice, pripravljene za pouk glasbene umetnosti, 

vsebujejo vse vsebine in posnetke in tako v celoti nadomestijo DZ. 

 

Mnenja staršev: ga. Mesar M. je povedala, da se s predlaganim seznamom strinja, da zaupa 

strokovnim presojam učiteljem, ki skrbno in odgovorno izberejo gradiva, ki se jim zdijo 

optimalna. 

 

K točki 2) 

 

Po izvedeni strokovni diskusiji ocenjujemo, da bodo izbrana gradiva zagotavljala kakovostno 

učenje učencev v šoli in doma. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00. 

 

 

             Zapisala ravnateljica: 

             Matejka Chvatal 

 

 

Trzin, 16. 5. 2022 

 


