
 
 
 

OBJAVE 6, ponedeljek, 8. oktober 2018 
 

Šolski dan: 27 
Šolski teden: 6 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Za teden otroka smo izvedli kar nekaj aktivnosti, s katerimi smo vam želeli popestriti vaš 
vsakdan. Verjamem, da ste bili zadovoljni in tudi hvaležni. Ne hvaležni za to, kar smo vam 
pripravili na šoli, ampak hvaležni za vsak dan, ko se zjutraj zbudimo, ko lahko vstanemo 
in uzremo jutranje vzhajajoče sonce. Hvaležni za starše, ki so ob nas in nas objamejo, ko 
nam je hudo. Hvaležni, da smo zdravi, da lahko hodimo, da zmoremo misliti in nenazadnje 
hvaležni, da se imamo možnost izobraževati, kar si veliko, veliko otrok sveta želi in sanja 
o izobrazbi, ker v njej vidijo priložnost za svojo bodočnost. Nam je vse kar dano in se nam 
zdi samoumevno, kar imamo. Za nič se nam ni potrebno posebej truditi ali boriti. In ravno 
v tem imamo prednost, ki pa se je ne zavedamo in je ne izkoristimo. Prej običajno tarnamo. 
Ko pa smo hvaležni za drobne stvari, tudi za jabolko, mamin objem, nasmeh, prijazno 
besedo pa na svet gledamo z drugačnimi, bolj veselimi in optimističnimi očmi. 
 
Še kakšna informacija iz prejšnjega tedna: 
Mentorica tekmovanja iz logike, ga. Blanka Mlakar, sporoča neuradne rezultate iz 
tekmovanja. Najdete jih tudi na vratih svetovalne službe. Učenci, ki bodo po vsej 
verjetnosti dobili bronasta priznanja pa so 

3. razred   od 50 točk % Bronasto p. 

Rene Merčnik 50,00 100% DA 

Anej Černjavič 41,00 82% DA 

Denis Ajlec 36,00 72% DA 

4. razred   od 42 točk % Bronasto p. 

Patricija Vogrinec 28,00 67% DA 

5. razred   od 42 točk % Bronasto p. 

Zoja Gradiščaj 34,00 81% DA 

Nina Angelica Rovšček Soto 33,00 79% DA 

6. razred   od 44 točk % Bronasto p. 

Ines Kaučič 25,00 57% ? 

7. razred   od 44 točk % Bronasto p. 

Darjan Pešić 30,00 68% DA 

8. razred   od 54 točk % Bronasto p. 

Anej Kramberger 14,00 26% ? 

9. razred   od 54 točk % Bronasto p. 

Quantu Angelina Rovšček Soto 35,00 65% DA 

 
Hvala vsem tekmovalcem za korajžo, in da ste sami sebi dali priložnost, da se preizkusite. 
Čestitke vsem.  



 
 
 

 
V četrtek, 4.10. je bil BRALNI POPOLDAN, ki se 
je pričeli z izmenjavo knjig v sklopu Unesco 
projekta gimnazije Ledina. Projekt poteka kot 
organizirana izmenjava knjig, opremljenih s 
posvetili, mislimi ali citati. Osnovni cilj projekta 
je bil  vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo 
med mladimi. Sodelovanje oz. prisotnost na 
bralnem popoldnevu bo poleg pravočasno 
opravljene bralne značke vstopnica za  bralno 
večer/noč v mesecu maju.  
V nadaljevanju so  učenci  s  svojo prisotnostjo 
imeli možnost sodelovati in aktivno ustvarjati  v naslednjih bralnih skupinah:  
 učenci 2. n 3. razreda  so pod mentorstvom 

učiteljice Mateja Vodenik Pangeršič (s)kuhali 
pravljico ( KUHAM, KUHAM – PRAVLJICO SI 
SKUHAM)  v lončku s pikami.  

 učenci  4. in  5. razreda so pod mentorstvom 
učiteljice Majde Rojko spoznavali življenje in 
delo znanega pesnika, pisatelja in igralca 
Andreja Rozmana Rozo, in sicer njegovo 
knjigo s tremi zgodbami o Oskarju.   

 učenci od 6. do 9. r.  so pod mentorstvom 
učiteljice Jerice Golob Peterka bralni 
popoldan posvetili slovenskemu pripovedniku, Ivanu Cankarju.  

 

»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. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
V četrtek, 11.10. , je za delavce šole organizirana promocija 
zdravja na delovnem mestu, zato bomo imeli 6 ur. Tako učenci, ki 
imajo še 7. uro, gredo s šolskim avtobusom domov. Obiskala se bo 
čajnica in ekološka predelovalnica zelišč Kolarič.  
 
 
 
 
 
Pa še misel v razmislek. 
 
 


