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 Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in      

mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam 

Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 

in njihovim družinam je skupni projekt Osnovne šole Milke Šobar — Nataše  iz Črnomlja 

in Osnovne  šole Dragotina Ketteja iz Novega mesta. Cilj projekta, ki ga sofinancirata   

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je preko         

raznovrstnih dejavnosti nuditi dolgoročno podporo osebi s posebnimi potrebami, njegovi 

družini, vrtcem, šolam in drugim strokovnim delavcem, ki z otrokom s posebnimi           

potrebami delajo od rojstva, v času šolanja, do vstopa na trg dela.  

NAŠE DEJAVNOSTI SO NAMENJENE: 

Predšolskim in osnovnošolskim otrokom: 

 zgodnje odkrivanje posebnih potreb, 

 celostna obravnava, 

 izvajanje dodatne strokovne pomoči, 

 organizacija prostočasnih dejavnosti. 

Družinam: 

 individualna svetovanja staršem in 

sorojencem, 

 organizacija Skupine za starše, 

 predavanja za starše. 

Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju: 

 predavanja in delavnice na izbrano temo, 

 svetovanje glede dela z otrokom s posebnimi 

potrebami. 

Ostale dejavnosti: 

 organizacija projekta Video S-Factor in festivala Igraj se z mano, 

 izposoja literature, pripomočkov, učil in opreme, 

 varstvo otrok v času Skupine za starše, 

 ozaveščanje javnosti preko predavanj. 

 

Sebastjan Urbič, 7. r. 
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Program dodatnega usposabljanja 

Osnovna šola Milke Šobar — Nataše je bila uspešna tudi na razpisu Ministrstva za       

izobraževanje, znanost in šport za financiranje programov, ki bi spodbujali socialno        

vključenost otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. 

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ( CIRIUS Vipava )  je v 

sodelovanju s partnerji ( OŠ Milke Šobar — Nataše Črnomelj, OŠ Dragotina Ketteja    

Novo mesto, OŠ Stanka Vraza Ormož in nevladno organizacijo Bodi zdrav )  oblikoval     

projekt   Program dodatnega usposabljanja ( PDU ) .  

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. Program je namenjen učencem 7.—9. razreda v programu NIS in učencem višje 

stopnje PPVI, ki bodo lahko pridobili nove    

veščine in sodelovali v delavnicah ter se tako   

pripravljali na lažji prehod v srednjo šolo in       

zaposlitev. Na naši šoli se bomo osredotočili na 

izvedbo dejavnosti: izobraževanja v smeri iskanja 

zaposlitve, pridobivanje spretnosti v obrtnih     

storitvah in usposabljanja pri samooskrbi s     

sadjem in zelenjavo ter z njimi povezana    

gospodinjska opravila. V sklopu projekta bomo uredili učno stanovanje/apartma v         

dijaškem domu, šolski vrt in nabavili potrebne pripomočke. Učenci bodo vključeni v delo 

pri izbranih podjetjih in obrtnikih, obdelovali šolski vrt, skrbeli za apartma in goste.        

Sodelovali bodo v izmenjavi učencev pri partnerjih projekta. Pričakujemo, da bomo do 

leta 2022, ko se projekt konča, usposobili nekaj generacij učencev, ki bodo še lažje      

nastopale na trgu dela. 
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Izdelovali smo plastelin 

Naša šola si je letos s čudovito izdelanim plakatom prislužila izlet v Planico. Udeležili so 

se ga tudi trije učenci iz 1., 2., 3. razreda, Tea Č., Roberta in Gabriel. Že več kot teden 

dni pred izletom smo nestrpno čakali veseli dogodek. V Planici so si učenci z zanimanjem 

ogledali smučarske skoke, povedali pa so, da si bodo izlet najbolj zapomnili po tem, da 

so prvič poskusili sladkorno peno. 

V mesecu maju je naša šola organizirala finalno prireditev projekta Video S-Factor in   

festival Igraj se z mano. K organizaciji so prispevali tudi učenci 1., 2., 3. razreda. Za     

delavnico »Oblikovanje plastelina« so sami izdelali skoraj 7 kg domačega plastelina     

različnih barv. Udeleženci prireditve so porabili ves plastelin in se ob tem ( tako so rekli )  

odlično zabavali. Učiteljica Judita je bila pomoči svojih učencev zelo vesela, zato jim je 

naslednji dan dovolila, da so si iz ostankov izdelali labirint, po katerem so premikali      

žogico s pihanjem.  

RECEPT ZA IZDELAVO PLASTELINA 

2 lončka moke 

1 lonček soli 

1 lonček vode 

Poljubna barva (tempera) 

Vse sestavine dobro pregnetemo.  
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Učimo se s plakati 

Učenci 4., 5.  razreda se PRVIČ preizkušajo v samostojni izdelavi plakatov. To je za    

njih čisto nov način učenja, saj so plakate morali izdelati doma s pomočjo staršev. Teme, 

v katerih so se preizkušali, so: jurjevanje, mesto Črnomelj ter šege in prazniki. Naučeno 

znanje so predstavili svojim sošolcem in zopet dokazali, da si s pomočjo slikovnega    

materiala in dela v sproščenem vzdušju lahko veliko več zapomnimo.  
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Izdelali smo si družabno igro 

Meseca maja smo v 6. razredu izdelali družabno igro 

»Potovanje«. Pripravili smo si karton, tempera barve, 

večje plutovinaste zamaške in čopiče. Na karton smo   

odtisnili različne barve krogov v obliki kače. Vsaka barva 

odtisa predstavlja določeno nalogo.  

Navodilo za nalogo smo zapisali ob robu igre (zapoj pesmico, naredi 7 poskokov,         

izračunaj račun, povej žival na določeno črko, pomahaj z rokami, naredi 5 počepov). Nato 

so učenci na rdeče listke napisali določeno črko. Na zelene listke pa so napisali račune 

seštevanja in odštevanja. Vsak učenec si je izbral eno igralno figuro in začeli smo z igro. 

Vržeš kocko, se premakneš za določeno število polj in izvedeš nalogo, ki je določena. 

Pri izdelavi naloge smo uživali in drug drugemu pomagali. Najlepše pa jo je bilo na koncu 

igrati. 

Unikatna darila  

Učenci so pod mentorstvom učiteljice likovne umetnosti Andreje Schwenner izdelovali 

unikatna darila. Za moške so to metuljčki, dame pa se bodo zagotovo razveselile brošk. 
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Kraški svet nekoliko drugače in globoko doživet 

Nekatere vsebine družboslovja v    

sedmem razredu smo v letošnjem   

šolskem letu spoznavali nekoliko    

drugače. 

S hišnikom Janezom, ki je sicer tudi dober 

poznavalec našega kraškega sveta, smo se 

dogovorili, da nas odpelje na pot po kraškem 

svetu v Beli krajini. 

Večina učencev 7. razreda, z učiteljico in   

vodičem so se zgodaj zjutraj odpravili na pot 

v neznano. Prva postaja je bil ogled kraške 

ponikalnice pri Suhorju ali po domače  

»Brega«, kjer se je nekdaj napajala  živina. 

Tam se je zgodilo tudi naše prvo »doživetje«. 

Ker je bila zemlja zelo mokra, je eden od   

soudeležencev poizkusil, kako je, ko          

pristaneš v blatu. Nadaljevali smo s 

spoznavanjem značilnosti vode, ki ponikne in 

se   pojavlja v naših krajih ter si ogledali 

vodnjak pri vasi Lipa. Tudi tukaj sta voda in 

blato    hudo ponagajala, in sicer našemu 

kombiju. Za učence je bila to izjemna in 

zanimiva    dogodivščina. Poleg kraških voda 

smo   spoznali tudi, kaj narediti, če z avtom 

obtičiš v razmočeni zemlji. V nadaljevanju 

smo     veliko izvedeli tudi o črni človeški 

ribici.   

  

 

 

 

Ugotovili smo, da bi bili za razmočen kraški svet najbolj primerni gumijasti škornji. Zaradi 

dogodkov, ki so se pripetili, si bomo vsi skupaj še bolj zapomnili kraški svet v Beli krajini 

in učinke dežja v njem. 
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Novica iz 8. in 9. razreda je  

 

Alja: 8. razred je minil, kot bi mignil. V zelo lepem spominu imam tehniški dan na Grmu, 

kjer smo videli veliko živali in pekli kokosov zavitek. 

Mateja:  Zagotovo si bom za vedno zapomnila izlet v Srbijo. Veliko lepega smo videli in 

doživeli. 

Julija: V tem šolskem letu mi je bila najbolj všeč Noč knjige. 

Erik: Zmaga na likovnem natečaju. Za nagrado bo cel razred učencev imel izlet na   

Debeli Rtič. 

Dani: Ne bom pozabil srebrnega priznanja na državnem tekmovanju v tehniki. 

Rok: Področno  prvenstvo v atletiki je bilo najbolj zanimivo. Tam sem spoznal nove    

prijatelje.  

Učenci v 8. in 9. razredu so podobni sladolednim kepicam. Veliko barv, različnih okusov, 

zelo drugačni med seboj. Ko so temperature prave, se hitro in nepredvidljivo lahko      

stopijo. A ko čakajo in vabijo, se smejejo, še bolj pogosto pa hecajo. Če bi v banjicah 

manjkali te okusi, bi jih vsak zagotovo pogrešal. 
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Pestro leto za učence PPVI II, III 

VODNE RADOSTI 

V mesecu marcu smo začeli s šolskim projektom Vodne radosti. Dvakrat mesečno smo 

se odpravili v Dolenjske Toplice. Prvi koraki v bazen so bili za nekatere počasni, saj so se 

morali privaditi na temperaturo vode in zbrati pogum, da se podajo v globlji del bazena. 

Uvodni del smo zato vedno namenili sproščanju in privajanju na vodo. Sedaj nekateri že 

znajo zaplavati in narediti nekaj zamahov s pomočjo plavalnega obroča. Z vsakim       

obiskom smo bili bolj pogumni in sproščeni v vodi, nekateri so se tudi prvič potunkali. 

TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI 

To šolsko leto nas je obiskovala članica društva Ambasadorji     

nasmeha Meta Štravs s svojimi terapevtskimi živalmi. Skoraj     

vsakič je s seboj pripeljala novo žival, nekatere pa so na obisk 

prišle večkrat. Obiskali so nas muc Čarli, morska prašička, zajčici, 

polža, bradata agama, miniaturni pujs. Vedno smo bili veseli      

njihovega obiska, saj nas bližina živali sprosti in radi se naučimo 

česa novega. 
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Klemen predsedniku Borutu Pahorju recitiral  

slovensko himno v romščini 

Učenec Klemen Hudorovac iz PPVI III, IV se je letos še posebej pridno udejstvoval na 

kulturnem področju. V času kulturnega praznika je prišel na idejo, da bi slovensko himno 

prevedel v romščino. Ker je bila želja velika, sta se z razredničarko Ajdo Skrbinšek brž 

lotila dela. Klemen je himno najprej prevedel iz slovenščine v romski jezik, nato pa sklenil, 

da se bo pesem naučil na pamet. Z recitacijo himne v romščini se je prvič predstavil na 

šolski kulturni prireditvi, kjer je popolnoma zablestel in očaral tako učence kot učitelje. 

Klemen si je s svojim uspešnim nastopom prislužil nagrado –  obisk predsednika države 

Boruta Pahorja v Predsedniški palači v Ljubljani.  

Njegov nastop je bil brezhiben. Na pamet je zrecitiral himno v romščini in očaral tudi 

predsednika, učitelje ter ostale učence, še najbolj pa mene kot njegovo razredničarko.  

Klemen pravi, da mu bosta himna v romščini in obisk Predsedniške palače za vedno 

ostala v lepem spominu.  

 

 

Slovenska himna v romskem jeziku: 

ŽIVINI SA LJUDI 

KI BI RADO DOČEKERI DAN, 

DA KADAR KHAM PHIRI, 

 DA NIJEK PO SVETU NAĐEN 

STRAN, 

DA GAĐO, 

PROSTOR SA HULO, 

NA VRAG,  

Osnovna šola Milke Šobar — Nataše je prejela diplomo 

Občine Črnomelj za leto 2016 

Na predlog županje gospe Mojce Čemas Stjepanović smo 

prejeli visoko priznanje Občine Črnomelj za leto 2016. 

Slovesna podelitev je bila 18. 2. 2017 v Kulturnem domu v 

Črnomlju.  

Naše pedagoško delo je bilo tako prepoznano kot napredno, 

vidno in predano. 
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Tretje mesto za video Mlinček 

 

Razred PPVI IV, V, VI obiskujejo Jaka Bohte, Ana Hutar, Žana Makovec, Milka            

Hudorovac, Sara Hudorovič in Anja Hudorovič. To so najstarejši učenci na šoli in se     

veliko udejstvujejo v različnih dejavnostih in projektih na šoli. Eden takšnih projektov je bil 

tudi Video S-Factor 2017, ki ga je organizirala naša šola. Naš razred je imel pri projektu 

ključno vlogo, saj smo pri pouku delovne vzgoje posneli večino gradiva, ki smo ga      

uporabili v videu.  Tema letošnjega videa je bila voda, zato smo se z učenci odločili      

narediti video o mlinu na vodo. 

V videu je bila prikazana proizvodnja mlina. Večina milna je bila iz lesa. Mlinsko kolo   

mlina pa smo izdelali kar na 3D tiskalnik. S tem smo pokazali širši javnosti, kako          

napredna je naša šola, saj pri pouku uporabljamo tudi 3D tiskalnik. 

Video je bil zelo dobro narejen, saj je naša šola dosegala 3. mesto na festivalu. S tem so 

si učenci zaslužili čolnarjenje po reki Kolpi.  

 

 

Na zaključni prireditvi Video S-Factor 2017 v Semiču je nastalo veliko likovnih izdelkov:  
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Projekt Video S-FACTOR je čudovit  projekt, kjer je 

poleg uspešnosti pomembna tudi vključenost in 
dobro počutje vseh otrok. Je rezultat odličnega 

timskega dela učiteljev kot tudi učencev, ki so si 

aktivno prizadevali doseči isti cilj, si delili znanje, 
naloge, izkušnje in pomoč. Bravo! 

Andreja Schwenner, učiteljica  

V splošnem predstavlja ta prireditev velik doprinos k 

ozaveščanju družbe o otrocih s posebnimi potrebami. 
Prireditev predstavlja odlično priložnost za medsebojno 

druženje, navezovanje stikov in rušenje strahov ali   

predsodkov. Pripravljen je bil zelo bogat in pester    
program iger, kjer so vsi udeleženci vidno uživali.  

Helena Banovec, učiteljica  

Najbolj mi je bilo všeč, ko sva z Emo pele in 

nastopale v plesni točki.  
Nastja, 7. razred 

Mednarodni projekt  

VIDEO S-FACTOR 2017 
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Pohvalila bi vašo energijo, zavzetost za projekt, ažurnost pri odgovorih in 

usmerjanje pri delu. Že uvodno srečanje pri vas me je spodbudilo k delu. 

Zame je bilo snemanje in montiranje povsem nova zadeva. Spoznala sem, 

da so moji učenci veliko raje stali za kamero kot pred njo, snemanje pa je 

učence združevalo na poseben način, zato bomo zagotovo še kaj posneli.  

Martina, OŠ Idrija 

Učenci 8. in 9. razreda so bili navdušeni nad vlogo, ki so 

jo imeli na sklepni prireditvi Video S-Factor 2017. Bili so 

natakarji. Vlogo so spoštljivo in s       ponosom 

opravljali. Pohvalili so tudi pripravo zajtrka za 

udeležence, ki so prespali v dijaškem domu. 

 
 

 

 

Najbolj so mi bili všeč nastopi pevcev. Jaz nisem bila 

dovolj pogumna, da bi pela na mikrofon.  

Tea, 3. r. 

Najbolj všeč mi je bilo lokostrelstvo. Zadel sem modro in sivo. Tudi pri 

streljanju na gol z luknjami sem zadel en krog. Najlepši se mi je zdel plesni 

nastop dvojčkov. Aleksej, 3. r.  

Zelo lepo je bilo poslušati igranje 

na harmoniko in majhno kitarico. 

Gabriel, 2. r.  
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Horoskop za poletne počitnice 2017 
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Pripravili učenci PPVI IV, V, VI z učiteljico Indiro Videtič.  



 

 

 

Prispevke so pripravili učitelji in učiteljice s svojimi učenci.  

Urednica glasila: Judita Rupnik 

Mentorica likovnih del: Andreja Schwenner in razredniki 

Lektoriranje: Mateja Medvešek Rjavec 

Fotografije: Arhiv OŠ Milke Šobar—Nataše 

 

Aktivnosti na naši šoli spremljajte na: 

 spletni strani www.osmsn.si in  

 socialnem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/osmsn.crnomelj 

ŽELIMO VAM VESELE  

POČITNICE: 


