
 
 

 

OBJAVE  11, ponedeljek, 19. november 2018 

Šolski dan: 52 

Šolski teden: 11 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

V petek zjutraj nam je bilo vsem skupaj zelo prijetno. 

Tako kot doma, ko se kot družina skupaj zberemo 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 in donatorji, ki so donirali 

svoje proizvode oz. pridelke.  

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 (med iz šolskega čebelnjaka, pridelan pri čebelarju Pepeku Krambergerju) 
Hvala tudi vodji prehrane za dobro organizacijo slovenskega zajtrka in vsem učiteljem, ki ste 

pomagali. 

Danes je svetovni dan filozofije, jutri pa Mednarodni dan otrokovih pravic. V tem trenutku je z mano 

tudi Blaž, ki mu bom predstavila svoje delo.  

Danes, 19. 11. 2018, bodo prostovoljke 9. razreda izvedle 0. šolsko uro predstavitev in delavnice na 

temo Otrokove pravice v 21. stoletju v dveh skupinah: 3 in 4. razred ter 5. in 6. razred. 



 
 
Jutri, v torek, 20.11., je bil mednarodni dan otrokovih 
pravic. Človekove pravice so pravice vseh nas in so 
zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah, v raznih 
konvencijah ter v Ustavi Republike Slovenije. Pravice otrok 
in mladih do osemnajstega leta starosti pa so poleg teh 
zaradi svoje pomembnosti zapisane še posebej. 
Natančneje jih določa Konvencija o otrokovih pravicah, 
ki so jo podpisale mnoge države po svetu, tudi Slovenija. 
Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov 20. 
novembra 1989. Otroci so še vedno prepogosto žrtve 
različnih oblik nasilja, spolnih zlorab in izkoriščanj. So ena od najbolj ranljivih skupin v oboroženih 
spopadih in naravnih nesrečah.  Tudi revščina ter gospodarske in finančen krize najbolj prizadenejo 
prav otroke. Ti otroci nimajo možnosti, da se šolajo in izobražujejo, prav tako pa tudi nimajo dostopa 
do ustreznih zdravstvenih storitev. Pogosto se zgodi, da morajo poprijeti za delo ali celo pristanejo na 
ulici.  

V sredo in v četrtek ( 20. in 21. 11.) se bo naša šola predstavila na IZUM-u v Maximusu. Sodelovali 
smo že lansko leto, letos pa se bomo predstavili z vsemi tremi filmi, ki jih je posnel učitelj Vito 
Dundek in učenci 3. in 5. razreda, ob pomoči ga. Petre Starovasnik Dumić. Vsem se ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujem za vaš vložen trud, da smo tako bili krasno predstavljeni v Turčiji ostalim štirim 
evropskim državam. Zelo so vas pohvalili in povedali, da ste izjemni. Prav tako bodo na ogled tudi vaši 
izdelki in promovirali bomo našo šolo in našo aktivno delo v različnih nacionalnih in mednarodnih 
projektih. 

V sredo, v preduri bo srečanje učenk Erasmus+ kluba. Mentorica ga. Blanka Mlakar vas pričakuje. 

V petek, 23.11., je državni praznik, ki ni dela prost, a je vseeno državni praznik. To je dan 

Rudolfa Maistra. 

Organizatorica šolskega tekmovanja iz razvedrilne matematike sporoča, da se učenci od 3. do 9. 

razreda lahko prijavite na tekmovanje, ki bo 3. decembra 2018. Prijavite se tako, da se vpišete na list 

izobešen na vratih pisarne svetovalne službe in ob vratih učilnice 4. razreda. 

V nedeljo, 25.11. je svetovni dan za odpravo nasilja nad 
ženskami. Decembra 1999 je Generalna skupščina 
Združenih narodov 25. november razglasila kot 
mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami. 
Združeni narodi so povabili vlade, mednarodne 
organizacije in nevladne organizacije, naj spodbujajo in 
razvijajo dejavnosti, ki bi ozavestile javnost o 
problematiki nasilja nad ženskami. Ženske po svetu so 
predmet posilstev, nasilja v družini in drugih oblik nasilja, 
velikokrat pa se o tem nasilju ne govori, niti ni podatkov o 
tem, koliko žensk je bilo žrtev tovrstnega nasilja. Datum 
25. november je bil izbran zato, ker je leta 1960 



 
 
dominikanski diktator Rafael Trujillo dal na izjemno krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile 
politične aktivistke v Dominikanski republiki. 

Vse dobro vam želim in uspešen teden. 


