
 
 
 

OBJAVE 6, ponedeljek, 7. oktober 2019 
 

Šolski dan: 26 
Šolski teden: 6 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
SVETOVNI DAN UČITELJEV smo učitelji 
praznovali v soboto, 5. oktobra. Vsak je ta dan 
preživel po svoje. Večina s svojimi družinami, 
vnuki, v naravi ali pa kako drugače. Lahko je bilo 
to praznovanje delovno ali pa praznično. 
Kakršnokoli je že bilo, smo bili veseli, da se je vsaj 
na ta dan spregovorila kakšna besedica več o 
našem delu.   
Tudi predsednik države, g. Marjan Šarec, je ob 
podelitvi priznanj učiteljem in šolam ob 
svetovnem dnevu učiteljev, v svojem nagovoru 
opozoril, da ne smemo do otrok gojiti prevelikih 
pričakovanj, saj lahko to pelje v najrazličnejše 
krize. »Otroke je treba naučiti, da si pomagajo med seboj in da so predvsem drug drugemu 
ljudje.« Po Šarčevem mnenju imamo v Sloveniji dober šolski sistem, manjka pa 
dostojanstva učiteljskemu poklicu. »Naš šolski sistem se lahko kosa z vsakim in 
marsikateri sistem tudi prekaša. Učenci pa se morajo zavedati, da v življenju niso samo 
pravice, ampak tudi dolžnosti. In to je naloga vseh nas, ne samo vas, ki ste v šolskem 
sistemu, ampak predvsem staršev. Niso otroci tisti, ki so problematični. Problematični so 
največkrat starši.« Zaključil pa je z besedami: »Noben človek ne pozabi dobrega učitelja.« 
 
Danes se pričenja teden otroka, s sloganom Naše pravice. 
Zato bo ta teden za otroke v PB obogaten z različnimi aktivnostmi. 
 

Teden otroka  
 Osrednja tema »Naše pravice«. Poteka od 7. 10.-13. 10. 2019. 
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi 
ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. 
Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva 
otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina 
Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok 
(I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef 
pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.     
V letošnjem letu obeležujemo 30 let od sprejetja 
Konvencije o otrokovih pravicah. 
V času Tedna otroka zveze in društva prijateljev mladine 
organizirajo različne prostočasne in razvedrilne 



 
 
 

aktivnosti za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležujemo pa ga tudi v vrtcih in 
šolah. 

      TEDEN OTROKA  
           v PODALJŠANEM BIVANJU  (7.10.-11.10.2019)  
             NAŠE PRAVICE                                          
V tednu otroka v OPB načrtujemo naslednje dejavnosti:   
        

PONEDELJEK,  
7.10.2019 

TOREK, 8.10.2019 SREDA, 
9.10.2019 

ČETRTEK, 
10.10.2019 

PETEK, 
11.10.2019 

 
PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 

OTROK. 
Kartice, izdelava 

knjižice. 
 

 
IZDELAVA 

PRIPOMOČKOV ZA 
BRALNI POPOLDAN       

( ščiti, krone). 

 
ŠOLSKI 
KINO S 

KOKICAMI. 
 

 
IGRE S 

PADALOM, 
ŽOGO IN 
BALONI. 

 
PRAVLJICE IN IGRA 

Z LASTNIMI 
IGRAMI IN 
IGRAČAMI. 

 
Bralni popoldan na 
grajskem dvorišču 
– prijavljeni učenci. 

 
Zavedamo se, kako dragoceno in pomembno je kakovostno preživljanje prostega časa, 
tako za otroka kot za celotno družino, zato bomo tudi letos pripravili kostanjev piknik z 
ustvarjalnimi delavnicami, v sredo, 16.10.2019, od 13.45 ure naprej. To bo tudi 
priložnost, za druženje s prijatelji in gosti v okviru Erasmus+ projekta. Skupaj z Vami, 
dragi starši, bomo ustvarjali iz naravnega in odpadnega materiala ter uživali ob  
pečenem kostanju in krompirju. 
           Vabljeni. 
 
Danes zjutraj so odšli na zdravniški oz. zobozdravniški pregled učenci 4. in 8. razreda. 
Četrtošolci bodo obiskali še tudi nekaj ustanov v Gornji Radgoni. 
 
V vrtcu bodo vzgojiteljice v torek, 8. oktobra, ob 9.30 uri, pripravile IGRALNE URICE 
za vse tiste otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Veseli bomo vseh malčkov in otrokov, da se 
poigrajo v tednu otroka z ostalimi svojimi vrstniki v vrtcu.  
 

DOBRODOŠLI! 

 



 
 
 

V sredo, 9. 10., bo športni dan za učence od 5. - 9. razreda (42 učencev). 
Kot Unesco šola se bomo ponovno udeležili 6. Unesco teka mladih, ki 
bo na Ptuju.  
Na dogodku, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja, se bo zvrstilo 32 zabavnih in 
ustvarjalnih aktivnosti ter športnih dejavnosti.  
Učenci, obujte tekaške copate, oblecite trenirko in prinesite smeh in 
veselje na mednarodni dogodek, ki ga kot Unesco šola s svojim 
sodelovanjem podpiramo tudi mi. Sodelovanje v projektu in na teku 
pomeni predvsem druženje, spoznavanje in  

povezovanje  med vsemi sodelujočimi.   
Vse dodatne informacije  boste dobili pri urah športa. 
 
V četrtek, 10.10. se v vrtcu načrtuje jesenski piknik. 
 
V petek, 11.10., se bo za učence od 2. do 9. razreda organiziral BRALNI POPOLDAN. 
Tudi v letošnjem šol. letu bomo nadaljevali s tradicijo bralnih popoldni/večerov, in sicer 

v petek, 11. 10. 2019, bo med 14. 30 in 17. uro 
grajski BRALNI POPOLDAN, 

ki bo  poleg pravočasno opravljene bralne značke vstopnica za dejavnosti ob zaključku 
BRALNE ZNAČKE. 

Branje je potovanje, je najcenejša vozovnica za pot okrog sveta - v okoliščinah, prepuščenih 
lastni domišljiji. Hkrati je tudi pot k znanju. Ko beremo zgodbe, romane, poezijo, drame, 
razvijamo številne spretnosti, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju in pri delu. Ko beremo, da 
bi se učili, se hkrati tudi učimo brati – hitreje, natančneje, učinkoviteje. Branje ni vedno samotno 
potovanje, lahko je pot k skupnim doživetjem in medsebojnemu učenju (Beremo skupaj).  
Tema letošnjih bralnih dejavnosti so ZGODBE z GRAJSKEGA DVORIŠČA:  

 v uvodnem delu  nam bo bivša ravnateljica naše šole, 
ga. Dragica STAROVASNIK, pripovedovala uvodno zgodbo z omenjeno tematiko, 

 v nadaljevanju sledi predstavitev bralnega gradiva naše knjižničarke, (ga. Zvezdane 
Zorec),  

 samostojno branje , 
 v/za zaključek pa boste učenci lahko pripravili/predstavili  

dramatizacije izbranih, prebranih del (improvizacija), v ta namen lahko že od doma 
prinesete ustrezno opravo, pripomočke, nekaj pa boste naredili predhodno že v 
OPB, 

 dobra malica in odhod domov. 
Izvajalke bralnega popoldneva (odvisno od števila prijavljenih učencev): 
Zvezdana ZOREC, Helena Š. PETROVIČ, Marija ŠEBJANIČ/Sonja JAGARINEC, Jerica G. 
PETERKA, Mateja V. Pangeršič, Majda ROJKO 

 
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« Tone Pavček       

 »Branje škoduje neumnosti.« (NMK) 

 

 



 
 
 

 

ZBIRANJE HRANE ZA  ŽIVALI 
 
Vse učence bi vas želela ponovno spomniti, da v avli zbiramo hrano 
za zapuščene mačke in pse. Nastavljean je košara, ki je še skoraj 
prazna. Običajno smo se vsako leto odzvali na to akcijo zelo 
velikodušno.  Zraven na mizici je tudi seznam, kamor se vpišete.  
Verjamem, da ne boste pozabili na zapuščene živali. 
 
 
 

 
Pa uspešen in prijeten teden  vam želim.  
 
 
 
 
 
 


