IZJAVE STARŠEV
Moji trije sinovi obiskujejo 4. razred PŠ Čemšenik. Najbolj
mi je všeč, ker se vsi otroci, ki obiskujejo šolo, med seboj
hitro spoprijateljijo in da se vsi starši med seboj
poznamo. Všeč mi je tudi, ko vidim naše fante nastopati
na raznih prireditvah v okviru šole, KS in tudi kje drugje.
Zadovoljna sem z njihovim pridobljenim znanjem, saj na
tekmovanjih dosegajo dobre rezultate.
(Vida K.)

PROJEKTI
Podružnična šola Čemšenik je pod okriljem
matične šole (OŠ Ivana SKVARČE) vključena v
naslednje projekte:
 Zdrava šola,
 Kulturna šola,
 Etika in vrednote v vzgoji in
izobraževanju.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEŠMIN
V njem z veseljem prepevajo prav vsi učenci.
Zbor sodeluje na območnih revijah in se lahko
pohvali z dvema zlatima in enim bronastim
priznanjem z regijskih tekmovanj ter z
bronastim priznanjem z državnega tekmovanja.

Osnovna šola Ivana SKVARČE
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Obiskovala sem večjo osnovno šolo in nikoli si nisem
znala predstavljati, kako lahko ena učiteljica poučuje dva
razreda istočasno. Vedno sem govorila, da moji otroci ne
bodo obiskovali podružnične šole. A ko sem se ob vpisu
prvič odpravila v PŠ Čemšenik, sem svoje mnenje
spremenila. Sina sem vpisala v 1. razred. Iz dneva v dan
se ta odločitev kaže kot zelo dobra izbira in zagotovo
vem, v katero šolo bom vpisala hčer.
(Metka B.)
»Se zavedate, da imate privatno šolo, ki vam jo plačuje
država?« je pripomnil starš ljubljanskega osnovnošolca,
ko je slišal, kaj vse se dogaja na naši šoli, kakšna je
organizacija dela, kako učiteljice s pridom izkoristijo
majhno število učencev v razredu. Čeprav poučujem na
matični šoli, sem oba sinova vpisala na Podružnično šolo
Čemšenik.
(Polona K.)

Sem samo eden. Pa vendar eden.
Vsega ne zmorem. In ker ne zmorem vsega,
ne bom odklonil, da storim tisto, kar je prav za
mojega otroka.

IZ MAJHNIH PODRUŽNIC PRIDEJO
VELIKI LJUDJE!

Edvard Hal
Zloženko so pripravile učiteljice PŠ Čemšenik v
sodelovanju s KS Čemšenik.
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Spoštovani!

PREDNOSTI PODRUŽNIČNIH ŠOL

Šola je kraj, kjer se krajani srečujemo, družimo,
pogovarjamo in doživljamo na prireditvah
prijetne trenutke. Radi rečemo, da dokler je v
kraju šola in so v njej otroci, kraj živi.

Učenci:







PŠ Čemšenik je s svojimi učenci in delavci »ena
velika družina«. Delavci šole se trudimo
učencem zagotavljati kakovostno vzgojnoizobraževalno delo, trajno znanje, varnost in
dobro počutje. Srečni smo, če otroci v šolo radi
prihajajo in imajo nanjo lepe spomine.
Obstoj PŠ je odvisen od MIZŠ in od
ustanovitelja, matične šole ter lokalne
skupnosti. Glavni dejavnik pa ste starši, ki
odločate o tem, kam boste otroka vpisali v šolo.
Ohranimo PŠ tudi za naslednje generacije in
poskrbimo, da bo kraj s šolo še dolgo živel.
Delavci šole vam bomo pri uresničitvi potreb in
želja stopili naproti.
Andreja BORIŠEK,
vodja PŠ Čemšenik








se zaradi dobrega poznavanja okolja
lažje in boljše orientirajo,
imajo boljšo koncentracijo, pri delu so
samostojni in neodvisni,
izkazujejo večjo odgovornost,
zanesljivost, vztrajnost, potrpežljivost,
so nenehno aktivni tako pri pouku kot
pri ostalih dejavnostih,
dosegajo visoke rezultate na
tekmovanjih,
si prve izkušnje javnega nastopanja
pridobivajo v varnem zavetju pred
domačim občinstvom,
si z javnimi nastopi krepijo samozavest,
bolj doživeto praznujejo osebne in
državne praznike,
z delom ohranjajo dediščino kraja in
razvijajo svojo identiteto (in identiteto
kraja),
sodelujejo z društvi v kraju,
imajo sošolce, ki so v popoldanskem
času njihovi prijatelji pri igri .

Zaradi manjšega števila učencev je lahko pouk
bolj prilagojen vsakemu posamezniku v skupini
(takojšnja pomoč učitelja).
Organiziran je tudi kombi prevoz za učence iz
Ržiš, Brezij (Dobrljevega) in Znojil.

URNIK







jutranje varstvo: 6.00-7.55
pouk: 8.00-11.30, 12.20
malica: 9.35-9.55
kosilo: 12.20-12.40
interesne dej., OPB: 12.40-13.25
oddelek pod. bivanja: 11.30-14.55

INTERESNE DEJAVNOSTI





OPZ (otroški pevski zbor)
vesele urice
dramski krožek
dejavnosti zunanjih sodelavcev: plesna
šola, športne urice, učenje igranja
instrumenta … (ob zadostnemu št.
prijav)

DOSEŽKI V ZADNJIH ŠOLSKIH LETIH









tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje - 1. mesto med
učenci OŠ Ivana Skvarče
številna bronasta priznanja iz mat.
tekmovanja Kenguru
prva mesta na občinskih revijah otroških
in mladinskih pevskih zborov (uvrstitev
na regijsko tekmovanje)
prvi mesti v računalniškem tek. Bober
sodelovanje v CICI veseli šoli in
tekmovanju računanje je igra
nagrajenci natečaja Naravne in druge
nesreče

