
I. zaposlitev na področju VIZ 2016/17 
 

 
S 1. 12. 2016 se je našemu kolektivu pridružila Tina Strahovnik, mag. prof. glasbene 
pedagogike, preko projekta I. zaposlitev na področju VIZ 2016/17.  

 
Aktivno se je vključevala v vzgojno-izobraževalno delo na naši šoli na vseh ravneh 
(strokovna izobraževanja, pedagoške in ocenjevalne konference, strokovni aktivi, 
delo s starši, nadomeščanja odsotnih učiteljev, dežurstva, spremstvo otrok pri 
dejavnostih, organiziranih izven šole, na športnih, tehniških dnevih, sodelovala je kot 
korepetitorka na intenzivnih pevskih vajah v Termah Čatež …). V okviru šolske 
skupnosti je sodelovala na plesnih vajah učenk in učencev ter jih pospremila na Šolski 
plesni festival v Velenju (19. 4. 2017). Pevsko skupino devetošolk je pripravila na 
valeto ter MPZ za sodelovanje na koncertu Tanje Žagar, ki je bil izveden 19. 2. 2017 v 
Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 

 
Pri pouku glasbene umenosti je pripravila raznolike in pestre učne ure z uporabo 
vseh glasbeno dejavnostnih področij (izvajanje, poslušanje, ustvarjanje, glasbena 
znanja) ter učence dodatno motivirala s sodobnimi pristopi poučevanja in uporabo 
IKT. Skozi celotno obdobje je korepetirala in občasno vodila pevske vaje treh pevskih 
zborov (OPZ Pedenjped, OPZ Kobulka in MPZ) ter se aktivno vključevala v delo z 
glasbeno nadarjenimi učenci. Sodelovala je na vseh kulturnih prireditvah v šoli in na 
lokalni ravni s spremljanjem pevskega zbora na klavir, prav tako tudi na Območni 
reviji pevskih zborov v Braslovčah ter na zaključnem koncertu vseh pevskih zborov I. 
OŠ Žalec, ki je potekal v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, 25. maja 2017; v ta 
namen je pripravila računalniško, vsebinsko poučno prezentacijo na temo slovenskih 
popevk. S klavirsko spremljavo pa je obogatila tudi glasbeni koncert pevskih zborov 
podružničnih šol Gotovlje in Ponikva, katerega se je udeležil tudi žalski župan, g. 
Janko Kos. 
 

V tem obdobju je uspešno opravila tudi strokovni izpit, in sedaj nadaljuje delo 
naše dolgoletne, odlične učiteljice in zborovodkinje Zdenke Markovič, ki se je letos 
upokojila. 
 


