
 

OBJAVE 3, ponedeljek, 16. september 2019 

Šolski dan: 11 
Šolski teden: 3 
Šolski urnik: A 

 

Dobro jutro!  

V soboto, 15. septembra,  je bil mednarodni dan demokracije. 
Kaj je demokracija?  

O njej govorimo, ko prebivalstvo vpliva na odločitve 
oblasti.  
Poznamo:  
Neposredno, ki se izraža preko referenduma, ko 
prebivalci odločajo o nekem problemu; 
Posredno, ko prebivalci prepustijo odločanje 
izvoljenim predstavnikom. V naši državi je 
uveljavljena parlamentarna demokracija, kar 
pomeni, da naš politični sistem temelji na delitvi 
oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. Vse te 
oblike oblasti delujejo ločeno. Svojo voljo lahko 
državljani uveljavljamo posredno z volitvami, 

peticijami, ljudskimi iniciativami in referendumi. Dobro je, da se urimo za aktivne državljane. 
Tako nam ne bo vseeno, kaj se na političnem polju dogaja v Sloveniji, čeprav se velikokrat 
znajdemo v položaju, ko imamo občutek nemoči, da bi karkoli spremenili v dobro. Ne 
obupajte, bodite boljši in bolj pošteni! 
 

"V nedeljo, 15. septembra, smo praznovali državni 

praznik, Dan vrnitve Primorske k matični domovini. 

Praznik spominja na 15. september 1947, ko je bila 

uveljavljena mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji 

in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske.  

Konec prve svetovne vojne je Primorska spadala pod 

italijansko ozemlje. Prepovedana je bila uporaba slovenskega jezika, petje slovenskih pesmi, 

branje slovenskih knjig. Pouk v šolah je bil samo v italijanskem jeziku. 

Po drugi svetovni vojni so se zmagovalci vojne srečali v Parizu, kjer so podpisali tako 

imenovano Pariško mirovno pogodbo. V pogodbi so  med drugim sprejeli odločitev, da se 

Jugoslaviji ponovno priključijo nekatera ozemlja, ki jih je po prvi svetovni vojni izgubila. 



Priključitev Primorske je za Slovence pomenila ponovno oblast nad ozemljem, kjer so živeli 

Slovenci ter dostop do odprtega morja. Izven slovenskih meja je sicer ostalo še 140.000 

Slovencev, ki so danes del slovenske narodne manjšine v Italiji." 

Danes pričenjamo EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019: GREMO PEŠ 

 Učenci I.VIO OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova in otroci vrtca se bomo tudi v tem šolskem 
letu pridružili aktivnostim v okviru Evropskega tedna mobilnosti v času od 16.-20.9.2019: 
 tedenske aktivnosti:  
- poslušanje in branje zgodbic na temo PROMET, 
- izdelovanje in zgibanje prometnih znakov in 
prevoznih sredstev, 
- učenje pesmic in petje pesmic,  
- prometni kino (vrtec + 1.razred),  
- pohod okrog Kugla (vrtec + 1.razred), 
- vožnja s poganjalcem na igrišču šole (otroci 
vrtca), 
- izdelovanje didaktičnih iger, 
- opazovalni sprehodi: Moja varna pot v šolo – GREMO PEŠ, 
- igranje na prometni preprogi. 
  
Zaključna dejavnost bo potekala v petek, 20.9.2019, ob 11.uri: 

 risanje na temo Promet s kredo na cestišče (otroci vrtca in učenci I. VIO),  

 obisk policista in sprehod v okolico šole z učenci 1. razreda in otroci vrtca 

 pogovor s policistom o pravilu obnašanja na cesti in varni hoji za učence do 4.r 

 podelitev otroških odsevnih zapestnic otrokom vrtca in učencem I. VIO. 
 

V torek, 17.9., bo 3. šolsko uro sestanek šolske skupnosti. Predstavniki se zberete v učilnici 

angleščine, vabi predsednica šolske skupnosti ga. Mateja Šajhar. 

 

17. 9. 2018, se pričenja novo obdobje skupnega branja za Bralno značko. 

Veselimo se vseh novih mladih bralcev in pozdravljamo vse, ki za bralno 

značko berete že dalj časa. 17. septembra, dan rojstva in smrti Franceta 

Bevka ter dan ZLATIH KNJIG, Bralna značka vsako leto zaznamuje začetek 

bralnega leta, vsakič nekoliko drugače. Letos smo povabili gostjo, in sicer 

Anjo Štefan. Pri nas bo uradna otvoritev pričetka branja v četrtek, 19.9. 

2019, ob 10.15. 

Učiteljica ga. Jerica G. Peterka je prinesla tudi 

nekaj njenih del ter CD-je, da se do četrtka 

učenci malo seznanite z njimi. Naša gostja bo ob 

koncu programa podelila prvošolčkom 

slikanice.  

 



V petek, 20. 9. 2019, bo na  Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec potekal Unescov mirovniški 

festival z naslovom Zlati rez. V okviru festivala bodo učenci obeležili svetovno leto periodnega 

sistema. Spoznali bodo vse od združevanja najmanjših delčkov periodnega sistema do lepot 

vesolja. Festivala se bodo udeležili devetošolci Jure Ješovnik, Aljaž Klobasa in Lenart Žižek. Na 

festival jih bo spremljal učitelj Matej Kraner. 

Mentorica tekmovanja iz logike, ga. Blanka Mlakar, vabi učence od 3. razreda, da se prijavite 

na šolsko tekmovanje iz logike, ki bo v četrtek, 26. septembra, ob 13. uri. Prijavite se tako, da 

se vpišete v list na vratih svetovalne službe ali na oglasni deski pred 4. razredom. 

V soboto, 21. 9.  je mednarodni dan miru. Mednarodni dan miru se praznuje kot dan 

svetovnega premirja in nenasilja, ter velja kot povabilo za narode in ljudi, naj na ta dan 

spoštujejo prekinitev sovražnosti. Skupščina ZN je prav tako pozvala države članice, organe 

ZN ter regionalne in nevladne organizacije, naj praznujejo ta dan in sodelujejo z ZN pri 

vzpostavljanju svetovnega premirja. Mi bomo obeležili ta dan miru tudi s sajenjem drevesa, 

vendar ga bomo prestavili na 14. oktober, ko bo kratka slovesnost ob otvoritvi šolskega 

igrišča in dvorišča. 

Pa še to: vsi tisti, ki se izgubili, ali kje založili avtobusno karto, se prosim takoj oglasite pri 

meni, razen tistih, ki ste že bili. Danes odpošljem prijave. 

Uspešen in deloven teden vam želim. Ne pozabite pomagati drug drugemu. In ne pozabite, 

da so knjige odprto okno v svet in odlična popotnica za širjenje znanja. Znanje je vrednost, je 

bogastvo, ki ti ga nihče ne more ukrasti.  

VEROUK - urnik 

 


