
 
 

 

OBJAVE 13, ponedeljek, 3. december 2018 

Šolski dan: 62 
Šolski teden: 13 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

Že čutimo prijeten dih prazničnega 
razpoloženja. Kako prijetno se ob tem 
počutimo in toplo poboža vsaka prijazna 
beseda, misel, vonj dišečih cimetovih 
palčk ali medenjaki. Okrog nas se počasi 
prižigajo lučke, ki vabijo tudi k večji 
potrošniški naravnanosti. Marsičesa ne 
potrebujemo, a trgovci znajo 
prepričevati. Najbolj vas, mlade. Prav gotovo vas bodo ljubeči okrog vas obdarili, a 
največ je vredno to, da ste skupaj s svojimi najbližjimi, da se imate radi in da si 
prizadevate za ljubeč odnos. Nikar se ne bojite objeti drug drugega. Najbolj dragoceno za 
vse pa je, če podarimo drugemu svoj čas.  
Ni pa nič narobe, če smo vedno bolj in bolj v prazničnem razpoloženju. Tudi naša šola 
postaja vse bolj okrašena in vedno bolj slavnostna, prijetna. Hvala vsem, ki ste ta prvi 
navdih že pripravili. 
 

V soboto, 1. 12.  je bil svetovni dan boja 
proti AIDS-u.  
Virus HIV napade imunski sistem in 
tako oslabi obrambo našega telesa 
pred škodljivci, da smo precej lahka 
tarča za različna obolenja in okužbe. 
Virus lahko pripelje do obolelosti za 
AIDS-om, zdravila, ki bi omogočalo 
popolno ozdravitev, pa še ni na voljo. 
Dejstvo je, da okužena oseba največkrat 
niti ne opazi, da je bolna. Celo več let nima 
nobenih bolezenskih težav, čeprav je 
prenašalec virusa HIV. Včasih se pojavi 

povišana temperatura, zmanjša se apetit, človek izgublja kilograme, pojavijo se lahko 
izpuščaji, razjede ... Da bi se izognili okužbam z omenjenim virusom, strokovnjaki 
svetujejo uporabo kondomov pri spolnih odnosih in preprečevanje uporabe pribora za 
injiciranje, ki je bil v stiku s krvjo nekoga drugega. Prenaša se torej s krvjo in semensko 
tekočino, ne pa s kihanjem, kašljanjem, dotiki, poljubljanjem, objemanjem ...  
 



 
 

 

Danes, 3. 12. je Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami. Učiteljica ga. Sonja 

Jagarinec je pripravila predstavitev, ki jo bodo prebrali učenci. 

Danes bo potekalo tekmovanje v razvedrilni matematiki ob 13. uri v učilnici matematike. 

Tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda. Seznam prijavljenih je izobešen na vratih pisarne 

svetovalne delavke. To sporoča mentorica Blanka Mlakar. 

Jutri bo tudi izvedeno tekmovanje iz zgodovine. Vse informacije vam bo posredoval 

mentor g. Matej Kraner. 

V sredo, 5. 12. , je svetovni dan prostovoljcev. Prostovoljstvo je pester in bogat pojem. 

Sega na najrazličnejša področja, vključuje ljudi vseh starosti in nevladne organizacije 

najrazličnejših profilov. Mnoge med njimi se ukvarjajo tudi s promocijo prostovoljstva. 

Motivi, zakaj nekdo postane prostovoljec, so zelo različni, vsekakor pa prostovoljno delo 

prostovoljcu tudi nekaj podarja - od pozitivnih čustev, občutka koristnosti, novih znanj 

in kompetenc, poznanstev, do prijetno preživetega prostega časa. 

Če si prostovoljec, ti to prinaša veliko osebnega zadovoljstva. To pomeni, nekomu 

ponuditi svojo pomoč, znanje, čas in to brez kakršnega koli plačila. Tako prostovoljec 

pomaga k boljšemu svetu. Vsak prostovoljec pomaga z veselje, sicer ne bi bil 

prostovoljec. In prav radi tudi sprejmejo kakšen kos peciva, potice ali soka, tako da ima 

tisti, ki sprejema pomoč občutek, da tudi lahko nekaj da. Škoda, da še več ljudi ne sliši 

klica po prostovoljnem delu. Morda bo vsem tisti, ki ste prostovoljci, ta vaša naravnanost 

lahko odprla pot do boljše službe, v podjetja, ki cenijo vrednoto prostovoljstvo.  

To delo sem želela še posebej izpostaviti zaradi naših devetošolcev: Julije Strajnšak, Lane 

Smrke, Alenke Senekovič, Tine 

Pintarič, Quantu Angeline Rovšček 

Soto, Maše Nikl in Mihe Škoda. Ti 

učenci so namreč na občinski ravni 

prejeli priznanje za prostovoljstvo. 

Iskrene čestitke vsem dobitnikom. 

Zelo smo veseli in ponosni na vas. 

Zahvala velja tudi mentorici ga. 

Evgeniji Peternel. 

 

 



 
 

 

V sredo zvečer,  ob 17. uri, je Miklavževanje v 
naši telovadnici,  ki ga organizira TD Negova – 
Spodnji Ivanjci. Učiteljica ga. Petra Starovasnik 
Dumić bo z učenci spet pripravila krajšo 
predstavo ob pričakovanju dobrega moža.   
 
 
 
Prijeten teden vam želim. 


