
TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ZAPOSLENI 
 
MATIČNA ŠOLA MIREN 

 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE 

 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA KOSTANJEVICA 

Vodja Irena Faganelj 05 3080 250 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

Na OŠ Miren se vpišejo otroci iz občine Miren – 
Kostanjevica, in sicer na matično šolo v Mirnu otroci iz 
Mirna, Orehovelj in Vrtoč, na podružnično šolo 
Kostanjevica otroci iz Kostanjevice, Opatjega sela, 
Temnice, Lipe, Novela, Vojščice, Sel, Lokvice, Korit in 
Hudega Loga, na podružnično šolo Bilje pa otroci iz Bilj. 
 
 

POTEK POUKA 
 

Učenci prvega razreda imajo tedensko 20 ur pouka. Med 
šolskim letom bodo učenci imeli tudi 4 kulturne dneve, 3 

naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni. 
Pouk poteka od 8.00 do 11.35  

 
JUTRANJE VARSTVO 

 

Učenci 1. razreda se lahko pred poukom vključijo v 
jutranje varstvo, ki praviloma poteka v prostorih vrtcev. 
 
 
 

PODALJŠANO BIVANJE 
 

Za učence od 1. razreda šola organizira podaljšano 
bivanje, v katerega se učenci vključijo takoj po pouku. V 
tem času dobijo kosilo in popoldansko malico 
(prostovoljno), pišejo domače naloge, ustvarjajo in se 
igrajo. 

 
 

VARNA POT V ŠOLO 
 

Prvošolca mora na poti v šolo in domov spremljati 
odrasla oseba. 
 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
 

Iz učbeniškega sklada si učenci šole 
lahko izposodijo učbenike. Izposoja 
je za vse učence brezplačna. Ob 
koncu šolskega leta učenci učbenike 
vrnejo v šolsko knjižnico. 

 

 
 
 
 

 

OSNOVNA ŠOLA 

MIREN 
 

Miren 140, 
5291 Miren 

 
 

 
 
 
Na naši šoli si s kvalitetnim delom prizadevamo izobraziti 
in vzgojiti uspešne in zadovoljne posameznike. S svojim 

zgledom in ravnanjem se bomo trudili učencem 
privzgojiti vrednote medsebojnega spoštovanja in 

sodelovanja. 
 

 
 

ravnateljica Nikolaja Munih 05 3302 471 
Tajništvo Tatjana Bavdavž 05 3302 470 
Računovodstvo Majda Obreza 05 3302 482 
Šolska 
svetovalna 
služba 

Primož Hvala 
Kamenšček, 
Ksenija Korče, 
Vesna Žorž 

05 3302 477 

Faks  05 3302 481 
e-naslov šole os-miren@os-miren.si 
Spletna stran  http://www.os-miren.si 

Vodja Matejka Bavčar 05 3011 353 

mailto:os-miren@os-miren.si


NEKATERE RAZVOJNE ZNAČILNOSTI 
ŠESTLETNIKOV 

 

 videti je površen, je hiter in glasen; 

 razlikuje desno od leve; 

 se hitro utrudi, rad je zunaj, se rad giblje; 

 rad sprašuje, barva, slika, rad ima nove igre; 

 začenja razumevati preteklost; 

 razvršča predmete z eno ali dvema 
spremenljivkama (barva in velikost; barva in 
oblika); 

 razvršča premete s pomočjo nadpomenk (hlače 
– oblačila); 

 uredi predmete po velikosti; 

 sešteva in odšteva v obsegu do 10; 

 besednjak vsebuje 1500 besed in več; dolžina 
stavka zajema 5–7 besed; 

 ob slikah pove zgodbico; pogovarja se po 
telefonu; 

 rad ima šale in uganke; rad se pritožuje; 

 hoče biti prvi; izmišlja si svoja pravila; 

 rad ima družbo otrok, pogosto ima enega ali dva 
prijatelja; 

 rad ima presenečenja, potrebuje spodbudo, rad 
se šali; 

 igrače je pripravljen deliti z drugimi; 

 aktivno sodeluje pri skupnih igrah; 

 je skrben in čustven do mlajših otrok in živali; 

 sledi navodilom odraslih – staršev, učiteljev; 

 ima večjo kontrolo nad seboj, manj je 
dramatičnega nihanja čustev; 

 željan je novega, zato vedno kaj išče, postavlja 
vprašanja. 

VSTOP V PRVI RAZRED 
 

Ko otrok začne hoditi v šolo, je to velika sprememba v 
njegovem življenju in življenju vse družine. Šola prinaša 
nov ritem življenja, pričakovanje, negotovost, včasih celo 
tesnobo.  
 

V šoli bomo poskrbeli, da boste starši dobili odgovore na 
vsa vprašanja v zvezi z vstopom v prvi razred. Ne 
obremenjujte se s tem, katere delovne zvezke in 
potrebščine morate kupiti svojemu prvošolčku, saj boste 
o vsem pravočasno obveščeni. Prvi razred devetletne OŠ 
je zasnovan tako, da skuša zmanjšati stres, ki bi ga otroci 
doživljali pri prehodu v šolo. Učiteljica v enem letu 
otroke neopazno popelje v svet šole in jih skozi igro 
navadi na razumevanje, poslušanje in šolski red. Šolski 
program je v celoti prilagojen razvojni stopnji otrok.  

 
 

POMEMBNA VLOGA STARŠEV 
 

Starši imate pri pripravi otroka na šolo zelo pomembno 
vlogo. Vstop v šolo je za otroka velika sprememba in 
prelomnica v njegovem življenju. Starši lahko s pogovori 
in z ustrezno pripravo poskrbite, da otroka ob srečanju z 
novimi ljudmi, novo učiteljico, vzgojiteljico, z drugačnimi 
pravili ni strah in da se ne počuti neprijetno. 
 

Starši učenca naučite izpolnjevati obveznosti in 
spoštovati pravila. Še posebej pomembno pa je, da 
otroka pogosto in ob vsakodnevnih priložnostih 
navdušujemo za učenje in dejavnosti povezane s šolo 
(skupno prebiranje knjig, pogovor o šolskem dnevu …). 

KAJ PRINAŠA PRVO TRILETJE DEVETLETNE 
OSNOVNE ŠOLE 

 

Osnovna šola je razdeljena na tri vzgojno izobraževalna 
obdobja. 
 

Praviloma spremlja učence ista učiteljica prvi in drugi 
razred. 
 

Znanje učencev se v prvih dveh razredih ocenjuje opisno.  
 
 
 

ŠOLA JE 
 

 
 


