
 
 

 

OBJAVE  11, ponedeljek, 18. november 2019 

Šolski dan: 51 

Šolski teden: 11 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

V petek zjutraj nam je bilo vsem skupaj zelo prijetno. 

Zbrali smo se ob zajtrku. Ob kulturnem programu, ki ste 

ga odlično izvedli, ob okrašeni mizi in ob domačih 

dobrotah, je hrana toliko slajša. Imeli smo tudi goste, ki 

so zajtrkovali z nami, To so bili naši straši, predstavniki 

ožje in širše lokalne skupnosti. Letos je bila dodana še 

ena zanimivost. Imeli smo štiri stojnice, kjer ste se lahko 

seznanili in podučili o tem, kaj moramo jesti in delati, da 

bomo dobro poskrbeli za svoje telo in za svoje dobro 

počutje.  

Za letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk so živila 
prispevali (darovali): 

 ČRNI KRUH  (Mlinopek d.d., M. Sobota in M.M. 
Kaučič d.o.o. Sp. Ivanjci) 

 MLEKO  (Kmetija Roškar, Kokolajnščak) 

 JABOLKA  (Sveže pomurske vrtnine, M. Sobota) 

 MASLO  (Ljubljanske Mlekarne) 

 MED  (pridelan pri čebelarju Pepeku Krambergerju in pri okoliških čebelarjih) 

 
Hvala tudi vodji prehrane ga. Mateji Vodenik Pangeršič za dobro organizacijo slovenskega zajtrka in 

vsem učiteljem, ki ste pomagali. Še posebej hvala vsem nastopajočim učencem in vsem učiteljem, ki 

ste jih pripravljali. 

Danes, v ponedeljek, 18.11., je za učence od 5. do 9. razreda 

športni dan, in sicer plavanje. Učenci se zberejo pri šoli, sledi 

ob 8.00  malica in ob  8.10 uri odhod v Terme Ptuj. Plavanje 

traja 4 ure (od 9.00 do 12.30 ure). Odhod iz Ptuja je ob 12.45 

uri. V šolo se vrnejo v ob 13.30 min. Učenci po prihodu gredo 

na kosilo (13.35). Spremljevalci so: Vesna Pintarič. Matej 

Kraner, Sonja Jagarinec, Jelka Žurman in Mateja Šajhar. Vsem 

želim prijetno doživet dan.  



 
 
V torek, 19.11. je svetovni dan filozofije. Svetovni dan filozofije 2019 bo posvečen 
širši temi 'prevrednotenja vrednot'. Etika kot tradicionalna filozofska disciplina si 
namreč zastavlja vprašanje o podobi srečnega življenja, poti, kako ga dosežemo, 
pravičnosti in posameznikovih dolžnostih. Med ključne moralne pojme pa spadajo 
tudi "vrednote". Te razkrivajo, kaj nam je v življenju zares pomembno. V geslu 
"Pravica za vse!" sta tako denimo izpostavljeni pravičnost in enakost. Vrednote so 
vedno odvisne od žive družbe in posameznikov, ki jo sestavljajo, pa tudi od okolja, v 
katerem živimo. Ker smo danes priča ritmu hitrih sprememb, se spreminjajo tudi 
vrednote in odnos do njih. Zato se Dan filozofije 2019 posveča vprašanju, ali bi 
morali vrednote spremeniti in jih prilagoditi novim razmeram ter kako naj jih 
prevrednotimo.  

20. novembra 1959 je bila sprejeta Deklaracija ZN 
o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencija o 
otrokovih pravicah. Izobraževalni center Eksena skozi svoja 
izobraževanja še posebno pozornost namenja otrokom. Pri tem je 
eno izmed osnovnih izhodišč njihovega poslanstva Deklaracija o 
otrokovih pravicah, v kateri je med drugim zapisano: 
»ZA POPOLN IN SKLADEN RAZVOJ NJEGOVE OSEBNOSTI STA 
OTROKU POTREBNA LJUBEZEN IN RAZUMEVANJE.« 
(OZN, Deklaracija o otrokovih pravicah, 1959, 6. načelo) 

 

Pri nas, na šoli, pa bo ta dan še prav poseben. V telovadnici bomo imeli krajšo zahvalo slovesnost, ker 
se bo vrtcu izročil bon s strani Liste skupaj Urške Mauko Tuš za nakup športnih rekvizitov. Otroci iz 
vrtca bodo z vzgojiteljicami pripravili kulturni programček. Ta dogodek bo ob 10. uri, zato prosim za 
razumevanje glede rekreacijskega odmora in ure športa, ker bo telovadnica 3. uro zasedena. 

V soboto, 23.11., je državni praznik, ki ni dela prost, a je vseeno državni praznik. To je dan 
Rudolfa Maistra. 

Pred 101 leto na 23. 11. 1919, je slovenski general Rudolf Maister razorožil nemško 

varnostno stražo in jo razpustil. S tem pomembnim dejanjem, v katerem je 

sodelovala prva slovenska redna vojska v zgodovini, je uveljavil ljudsko voljo in 

dosegel, da je velik del Štajerskega in Koroškega slovenskega etničnega ozemlja 

pripojil slovenski oz. jugoslovanski upravi.  

Državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v Sloveniji v spomin na borca za severno 

slovensko mejo praznujemo od leta 2005.  

Vse dobro vam želim in uspešen teden. 


