
 
 

OBJAVE 14, ponedeljek, 10. december 2018 
Šolski dan: 67 
Šolski teden: 14 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

Naša božična dnevna soba nas prijetno vabi v svoje 

naročje. Namenjena je vsem nam, da se usedemo, 

poklepetamo in uživamo v medsebojnem druženju. 

Naj vas praznični občutki ogrejejo, da boste tudi vi v 

tem mesecu še posebej prijazni, vljudni in odprti za 

dobro počutje drugih. In potem se boste vi počutili še 

boljše. Deliti energijo dobrega okrog sebe, vam 

samim prinese več sreče. 

Da se pričenjajo praznični dnevi, se čuti tudi po božično – novoletnih delavnicah, obiskal pa 

vas je tudi dobri mož Miklavž, prvi med dobrimi možmi. Učiteljica Petra je ta sprejem 

pripravila krajšo igrico, v kateri ste sodelovali tudi nekateri izmed vas. Hvala vsem. S to igrico 

so učenci sodelovali tudi na prireditvi, ki so jo pripravile minuli petek pevke upokojenskega 

pevskega zbora. 

V ponedeljek, 3. 12. 2018 smo izvedli šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, na 
katerem je tekmovalo 17 učencev od 4. do 9. razreda. Uradnih rezultatov še ni, neuradno so 
dosegli bronasto tekmovanje naslednji učenci: Patricija Vogrinec, Zoja Gradiščaj, Jana Celcar 
in Quantu A. Rovšček Soto. Za uvrstitev na državno tekmovanje je po pravilniku potrebno 
doseči 75% vseh možnih točk, kar ni uspelo nobenemu od naših učencev, je sporočila vodja 
tekmovanja ga. Blanka Mlakar. 
 
Znani so uradni rezultati državnega tekmovanja v znanju biologije za srebrno in zlato 
Proteusovo priznanje. Alenka Senekovič je na državnem tekmovanju iz znanja o plevelih 
osvojila srebrno Proteusovo priznanje. Iskrene čestitke za lep rezultat, ki je terjal precej truda 
in učenja. Hvala tudi mentorici ga. Jelki Žurman. 
 
Tudi letos smo se kot UNESCO šola priključili mednarodni humanitarni akciji Božiček za en 

dan, ki je že sedmo leto zapored obdarila otroke iz socialno ogroženih 
družin. Letos je oz. bo darila dobilo čez 11.000 otrok iz Slovenije in 
Bosne in Hercegovine, od tega 25 otrok iz naše okolice ter 130 
starostnikov. Z vašimi donacijami v višini minimalno 1€ na učenca in 
donacijami učiteljev smo nakupili darila za štiri fante: Sino, 13 let, 
Hajriza, 11 let, Julijana, 13 let in Anela, 12 let.  



 
 

Vse to počnemo zato, da bo praznični čas poln veselja in sreče za vse ljudi okoli nas. 
Koordinatorica akcije je ga. Blanka Mlakar.  
Danes v ponedeljek, 10. 12., se pričenja pisanje apelov. Danes ravno zaradi tega, ker kot 
Unesco šola z današnjim dnem obeležujemo dan človekovih pravic. V avli šole vas čakajo 
učenci prostovoljci, ki vas bodo nagovorili k podpisu. Naši podpisi lahko osvobajajo in rešujejo 
življenja. Zato nikar ne omahujte s podpisom. To lahko storite tudi starši na spletni strani 
Amnesty Internecional. 
 
Jutri, v torek, je Cankarjevo tekmovanje, torej 
tekmovanje iz slovenščine. Prijavljeni učenci od 6. 
do 9. razreda se zberete v učilnici slovenščine ob 13. 
uri.   
 
Za učence 4. in 5. razreda bo pa tekmovanje ob 13. uri v učilnici LUM. Učenci so morali prebrati 

določene knjige in skozi pisanje razlagalne spisa bodo pokazali razumevanje prebranega. Uspešno 
pisanje vam želimo. 
 

 
Jutri bo  tudi prva delavnica programa Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah in vrtcih.  Zberemo 
se ob 15.30 v zbornici šole. 
 
V petek, 14.12. bodo prostovoljci pekli kekse za starejše, ki jih bodo v predprazničnih dneh obiskali. 
Zato prosimo tudi starše in aktivistke Rdečega križa, da nam pomagajo pri obdaritvi starejših. Morda 
bi že sami spekli kakšne piškote, lahko pa prinesete v šolo ugneteno testo in bi kekse spekli učenci. Za 
vsako pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
Učenci 4. razreda bodo pa ta dan delali vozilo na balonski pogon in tako izvedli tehniški dan.  
 
V nedeljo, 16.decembra, bodo imele svoj koncert Asice, naše lanske učenke. Prireditev s posebnimi 
gosti bo ob 18. uri. Prijazno vabljeni in podprimo njihov trud. 
 

 
Potrudimo se, da bomo v tem decembrskem času ti mi kot dobri možje: Širite prijaznost, 
dobro voljo, veselite se uspeha vsakega, spodbujajte svoje sošolce, če potrebujejo vašo 
spodbudo in ne pozabite pozdravljati.  
 
Prijeten teden vam želi in naj bo še posebej poln pozornosti do drugih. 
 
 
 
 

 


