
 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

Dan, ko otrok prvič prestopi šolski prag, je zelo 

poseben, saj je velika prelomnica tako za otroka kot 

tudi za vas starše. Začetki so nekaj posebnega.                

S  seboj prinašajo prijetno vznemirjenje, po drugi 

strani pa tudi strah pred neznanimi in novimi stvarmi. 

Šola je prva večja stopnička k začetku odraščanja. 

Otroku se odprejo nova področja raziskovanja, učenja, 

upoštevanja pravil, navajanja na red, prevzemanja 

dolžnosti in odgovornosti ter sprejemanja vedno 

večjega števila informacij. Hkrati se bodo začeli 

oblikovati tudi resnejši odnosi s sošolci, učitelji in 

drugimi odraslimi. Vse to bo zanj velik zalogaj in ne bo 

vedno lahko. Postavljen bo pred številne ovire – učne 

in socialne. Zato vas bodo otroci potrebovali, da jih 

boste razumeli, jim nudili občutek varnosti ter skupaj 

premagovali nastale ovire in se veselili uspehov.  

Šolska svetovalna služba 

Nekatere izmed veščin, ki bodo otroku pomagale v šoli so: 

• zmožnost poslušanja, 

• zmožnost premagovanja frustracije, če mu nekaj ne   

        Uspe, 

• dobra časovna organiziranost in razvijanje sposobnosti  

        za samostojno delo. 

Otroci doživljajo veliko frustracijo, če jim pri prvem poizku-

su nekaj ne uspe. Starši naj od otroka pričakujejo,  da ob 

neuspehu ne bo obupal in da bo nalogo dokončal. Ob tem 

naj ga spodbujajo, ne kritizirajo in po potrebi na koncu tudi 

nagradijo. Otrok naj spozna, da ni nič narobe, če mu takoj 

ne uspe, pomembno je, da se je potrudil dokončati zadano 

nalogo, četudi končni rezultat ni popoln. S tem ga učimo 

predanosti in vztrajnosti, ki ju bo še kako potreboval v živ-

ljenju. 

Otroci običajno želijo biti povsod prvi. Eden od ciljev 

socializacije je sprejemanje dejstva, da nisi vedno zma-

govalec in prvi v vrsti. To je za otroke lahko boleče,          

predvsem če tega ne usvojijo do vstopa v šolo.            

Biti prvi je povezano s tekmovalnostjo in individuali-

zmom. Prilagoditi se skupini in dati prednost drugemu, 

tudi na račun lastnega ugodja, pa so lahko otroku tuja.                                                                             

Otroka lahko že do šole naučimo sprejemati poraze ali 

vsaj omiliti njegovo reakcijo takrat, ko se to zgodi. Naj-

enostavnejši način je igranje družabnih iger, kart, ko 

otrok slej ko prej tudi izgubi. Otrok mora seveda tudi 

zmagati, da ne izgubi veselja, absolutno pa mora kdaj 

tudi izgubiti.  

Otrokova uspešnost in s tem dobro počutje v šoli sta         

pogojena tudi z zmožnostjo poslušanja. To pomeni, da 

otroka že od malega navajamo, da mora biti tiho, če nekdo 

govori, in naj govorca ne prekinja. In obratno, ko otrok go-

vori, ga poslušamo in ga ne prekinjamo. Smo aktivni poslu-

šalci, ga o povedanem tudi kaj vprašamo ter mu z neverbal-

no komunikacijo damo vedeti, da ga res poslušamo.  

Dobra časovna organizacija in rutina sta v življenju zelo 

pomembni. Zato že v začetku leta sestavite urnik za do-

mače naloge, igro, čas za učenje, zabavo in sproščanje. K 

pripravi seveda vključite tudi otroka. Otroka spodbujaj-

te, da poskrbi za svoje stvari, ima urejen prostor, sledi 

dejavnostim in nalogam ter organizira igro in odnose z 

vrstniki. Tako razvija sposobnost za samostojno delo in 

sposobnost organizacije. Spodbujajte ga, da vse kar 

zmore, opravi sam. 

Ilustracije: Lilijana Praprotnik KOTIČEK ZA STARŠE 



ZDRAVNIŠKI PREGLED 

Otroci bodo pred vstopom v 1. razred  vabljeni na 

zdravniški pregled, ki bo predvidoma v mesecu maju. 

JUTRANJE VARSTVO 

Varstvo je organizirano za učence prvega razreda                          

od 6.30 do 8.00. 

Ilustracija: Lilijana Praprotnik 

VARNA POT V ŠOLO 

Prvošolca mora na poti v šolo spremljati odrasla oseba. 
Okrog vratu pa mora obvezno nositi rumeno rutico. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če 
to pisno dovolijo starši. 

PRVI RODITELJSKI SESTANEK 

Na prvi roditeljski sestanek boste starši pisno vabljeni. 
Sestanek  bo predvidoma v torek, 30. 8. 2022  ob         

17. uri v matični učilnici otroka. V kolikor bi prišlo do 
sprememb, vas bomo o tem pravočasno obvestili. 

SEZNAMI OTROK 

Starši boste lahko od petka, 26. 8. 2022, dalje poklicali v 
tajništvo, kjer vam bodo posredovali  informacije o tem, 

v katerem oddelku je vaš otrok.   

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

Seznam šolskih potrebščin bo objavljen na spletni 
strani šole v  torek,  15. 6. 2022.  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINE 

Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni 

predmet angleščine, ki obsega 70 šolskih ur na leto in 

bo potekal dvakrat na teden po pouku, predvidoma 6. 

ali 7. šolsko uro. Če se z učencem odločite, da bo 

obiskoval neobvezni izbirni predmet, ga mora 

obiskovati do konca šolskega leta. Učenci so pri 

predmetu opisno ocenjeni. 

ŽELJE 

Starši lahko SPREMEMBE imena prijatelja, s katerim bi 

želel vaš otrok obiskovati prvi razred, sporočite na  

tajnistvo@os-franaerjavca.si  (obvezno navedite ime in 

priimek svojega otroka)  do 30. 6. 2022. 

PRVI ŠOLSKI DAN 

Starši in otroci boste prejeli pisno povabilo  

na prvi  šolski dan. 

SPLETNE UČILNICE 

Učencem bo dodeljen tudi dostop do spletnih učilnic z 

uporabo AAI identitete. 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. 
razreda. Poteka od zaključka pouka do predvidoma 15.45.   

PREHRANA 

V kolikor ima vaš otrok ZDRAVNIŠKO POTRDILO   

zaradi alergij na hrano, nam to obvezno sporočite in 

potrdilo dostavite na šolo.  

ŠOLSKI ZVONEC 

ZAČETEK POUKA ob 8.00  

1.ura:  od 8.00 do 8.45                                          

 MALICA 

2. ura:  od 9.00 do 9.45 

3. ura:  od 9.50 do 10.35                

 REKREATIVNI  ODMOR 

4. ura:  od 10.50 do 11.35                    

 KOSILO IN PODALJŠANO BIVANJE 

El. pošta: tajnistvo@os-franaerjavca.si 

Spletna stran: www.os-franaerjavca.si 

Telefon šole:  05 335 90 50 
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