
 

 
 

OBJAVE, ponedeljek, 5. november 2018 

Šolski dan: 42 
Šolski teden: 9 
Urnik: A 
 

Dobro jutro!  
Tako. Pred nami so spet novi izzivi za pridobivanje znanja, veščin in opravljanja obveznosti. 
Če na svoje dolžnosti gledate kot na nekaj, kar bo vam prineslo nove izkušnje in zanimiva 
védenja, potem ste na dobri poti, da vse svoje obveznosti opravite z večjo lahkoto.  
Nerganje, vzdihovanje, brezbrižnost vam bo samo otežila to pot. Zato bodite pogumni in se 
odločite biti vedoželjni.  
 
Rada bi se še zahvalila vsem učencem, ki so izvedli kulturni programček za naše ostarele v 
Spodnjih Ivanjcih. Nastopali so Alenka Senekovič, Laura Šenekar, Luca Toni Šenekar, Aljaž Klobasa in 

Živa Šamperl. Bilo je lepo, učenci so se zelo potrudili in lepo nastopali. Hvala tudi naši učiteljici ga. 
Heleni, da je pomagala pri pripravah za nastop. Krajevna organizacija Rdečega križa naši šoli 
velikokrat priskoči na pomoč, zato je prav, da se jim na nek način tudi zahvalimo. 
 
Pretekli petek, zadnji šolski dan v oktobru, ste izvedli komemoracijo.  Vsem učencem , ki ste 
sodelovali s štirimi kulturnimi točkami, zahvaljujemo za njihov trud in prispevek k spominu 
na žrtve in preminule v času 2. svetovne vojne. Zahvala velja tudi ga. Majdi Rojko. 
 
V času moje odsotnosti ste šolo polepili z bučami, netopirji, krstami in podobnimi 
prispodobami teme in zla. Tega nisem vesela, ker naša šola mora biti šola svetlobe, dobrega 
in srčnega, ne pa temačnosti. Morda niti ne veste, da to slavljenje groze teme izhaja iz 
poganskih časov. Ta praznik čarovnic ni naš praznik, ampak je uvožen iz ameriškega prostora, 
z namenom spodbujanja trženja in veseljačenja na račun tistih, ki si zaželijo malo zabave s 
strašenjem grdega izgleda. Zato želim, da se strašljive podobe po šoli poberejo.  
 
Tudi letos smo v začetku oktobra, ob dnevu boja proti mučenju živali pričeli že s 

tradicionalno akcijo zbiranja hrane za prostoživeče (brezdomne) živali, in sicer na pobudo 

Društva za zaščito živali Pomurja. Namen te akcije je med drugim tudi ta, da učenci začutijo, 

da tudi sami lahko na nek način pomagajo 

živalim, ki potrebujejo pomoč. Na DZŽ 

Pomurja pravijo, da je mačk in psov, ki čakajo, 

da jih nahranimo res veliko. 

Akcija zbiranja hrane je zaključena, zbrali smo 
okrog 66 kg različne hrane. Letos je bil odziv 
učencev izjemen, kajti zbrali smo največ 
doslej, in sicer so se izkazali učenci razredne 



 

 
 

stopnje, hrano so prinesli skoraj vsi učenci v razredu, še posebej so izstopali učenci prvega in 
drugega razreda, ki so skupaj zbrali kar 32 kg, torej polovico vse zbrane hrane. To lepo kaže 
na to, kako je razviti ta prvinski čut za živali pri mlajših učencih. Pozitivno pa se je odzvalo 
tudi večina delavcev šole. Prav vsakemu, ki je karkoli prinesel, se v imenu živali zahvaljujemo. 
Hvala tudi učiteljici Majdi Rojko, ki vsako leto poskrbi in nas vse skupaj spomni, da tudi živali 
potrebujejo našo pomoč. 
 
Danes, 5.11. je svetovni dan boja proti cunamiju. G. učitelj Matej Kraner bo o tem dnevu 
spregovoril pri pouku. 
 
V četrtek, 8. novembra, bo 3. strokovna konferenca, ki bo namenjena strokovni razpravi v 
zvezi z učenci s posebnimi potrebami.  
 
V petek, 9.novembra, bo fotografiranje ob novoletnem koledarju. Če se želite prijaviti, boste 
v ta namen dobili prijavnice. 
 
Morda za konec še besedica o besedi HVALA. V šoli jo označujemo kot »čudežno besedo«, ki 

prijetno deluje, če je izrečena iskreno in ob pravem času ter 

vsakemu, ki mu priteče. 

Če beseda »hvala« zmanjka, se morda nikjer nič vidnega ne 
pozna, pozna pa se med odnosom med človekoma. Manjka 
nekaj, kar bogati in krepi odnos. Drža hvaležnosti vključuje 
zdravo mero zavedanja, da ni samoumevno, da smo prejeli 
nešteto darov. »Ni samoumevno, da ti mama da krožnik juhe 
na mizo, da dobiš v nedeljo zvečer oprano in zlikano perilo... recite hvala in zagotovo boste 
deležni srčnega pogleda. Takrat bo tudi vam prijeto in lepo.  

Uspešen teden vsem. 


