
 

OBJAVE 3, ponedeljek, 17. september 2018 

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

 

Dobro jutro!  

Za nami je vikend, v katerem so množično potekale trgatve. Verjamem, da ste pomagali po 

svojih močeh in ste se imeli lepo. Želimo si še kar nekaj podobnih zaključkov tedna, že zaradi 

tega, da bodo vinogradniki lahko obrali svoj pridelek. 

V soboto, 15. septembra,  je bil mednarodni dan demokracije. 
Demokracija ima dolgo tradicijo. Njeni začetki segajo v antično Grčijo, kjer se je 500 let pr. n. 
št. pojavila v preprosti, čisti obliki. V preteklih stoletjih, celo tisočletjih, se je razvijala in postala 
veliko bolj kompleksna. Danes tako velja za najpogostejšo obliko vladavine na svetu. Še več. 
Demokracija je ena od univerzalnih in osrednjih vrednot ter načel Organizacije združenih 
narodov. Temelji na svobodno izraženi volji ljudi in je tesno povezana z vladavino prava, 
izvrševanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. A kljub svoji univerzalnosti in 
razširjenosti je demokracija danes ponovno na preizkušnji. Njene vrednote, njeni konstitutivni 
elementi marsikje ostajajo zgolj na deklarativni ravni.  

Žal se verjetno premalo zavedamo, da 
demokracija ni nekaj samoumevnega, 
stalnega ali danega, ni absolutna niti ni 
dokončna. Demokracija zatorej od vseh nas, 
od politikov, civilne družbe, državnih 
vladnih teles in vse do slehernega 
posameznika v družbi, terja nenehno 
spoštovanje, varovanje in stalno 
prizadevanje za njen razvoj. Tako nas učijo 

pretekle izkušnje. 
Mednarodni dan demokracije, priložnost, in hkrati dolžnost, da skupaj razmislimo o stanju 
demokracije v svetu, in doma. Prav doma, pri sebi, lahko največ spremenimo. In sicer s 
tesnejšim in pogostejšim dialogom med politiki in državljani, z doslednejšim spoštovanjem 
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, z nenehno mislijo na človekovo dostojanstvo, s 
krepitvijo vladavine prava, s prizadevanji za medsebojno razumevanje in sodelovanje, z 
jasnejšo delitvijo oblasti, z večjim političnim pluralizmom. Na ta način demokracije ne bomo 
krepili le doma, temveč prispevali kamenček v mozaik svetovne demokratične ureditve. 

»Demokracija je moč iz ljudi, od ljudi za ljudi. Izvira iz ljudstva, pripada ljudstvu in jo je 
treba uporabljati za ljudstvo.« 

 



Danes bodo pričeli s plavalnim tečajem učenci 2. razreda. 

Plavalni tečaj traja do četrtka. To je obvezen del učnega 

programa, vpet v učni načrt, v katerem je 20 ur namenjenih 

učenju plavanja za najmlajše učence. Spremlja jih razredničarka 

ga. Mateja Vodenik Pangeršič.  Želimo jim čim bolj uspešno 

doseganje plavalnih veščin.  

 

Mentorica šolske skupnosti, učiteljica ga. Mateja Šajhar, sklicuje srečanje šolske skupnosti 

danes, v ponedeljek, 3. šolsko uro. Prosim učitelje, da učence, ki so predstavniki razredne 

skupnosti, omogočite udeležbo. 

Sporočam tudi vsem učencem, ki imate ure DSP pri ga. Moniki Hamler, da jih v tem tednu ne 

boste imeli, ker je odsotna zaradi študijskih obveznosti. 

 

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 gosta. 

Ker je na dan pričetka bralne značke zaseden, bo prišel v četrtek. 

Torej, obeležili bomo začetek BZ, in sicer v četrtek, 20. 9. 2018, 

ob 9. uri v telovadnici. Naš gost bo Boštjan Gorenc, znan tudi pod vzdevkom Pižama. Vsi učenci 

se zberete v telovadnici. Učiteljica ga. Jerica G. Peterka bo prinesla tudi nekaj njegovih knjig, 

da se do četrtka učenci malo seznanite z njimi. Prosila bo tudi razredne učiteljice, da to storijo. 

Naš gost bo ob koncu programa podelil prvošolčkom slikanice.  

V četrtek, 20.septembra bo še tudi 2. strokovna konferenca in načrtovalnica 2. 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti 
spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in 
okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. 
Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se 
Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.  



ZDRUŽUJ, UČINKOVITO POTUJ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega 
tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza 
zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični 
odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja 
postanejo še zabaven družabni dogodek.  

Tudi mi se še posebej v tem tednu trudimo, da 

bomo združevali prevoze. Tisti, ki lahko greste 

peš ali s kolesom, storite to. V četrtek pa bomo 

to evropsko akcijo, v kateri sodeluje tudi naša 

občina in naša šola, zaključili z risanjem na 

avtobusnem postajališču med 11. in 12. uro.  

 

V petek, 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 GINKO. Vsi skupaj se zberemo zunaj pred 

šolskim igriščem, kjer bo kratek kulturni programček. Če bo 

imel čas tudi g. župan, bo predstavil posajeno drevo. 

Predstavniki šolske skupnosti pa ga bodo posadili.  

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.  

 

 


