
 

 
 

OBJAVE 22, ponedeljek, 10. februar 2020 
 
Šolski dan: 103 
Šolski teden: 22 
Urnik: B                     
Dobro jutro! 

V soboto je bil državni praznik – praznik kulture, ki ga praznujejo le redke države, če ga sploh 

praznujejo.   

Okoli Prešernovega dneva zelo veliko 

govorimo o kulturi, potem pa skoraj skozi 

preostalo leto pozabimo nanjo.  Kako pa 

je z našo kulturnostjo? Mislim na tisto, ki 

ji pravimo kultura medčloveških 

odnosov, bontona, spoštovanja simbolov 

naše države? Ali ni v njih vedno preveč 

nestrpnosti. Na spletu lahko beremo take 

reči, da se človeku zvrti … No, in kar je še 

posebej boleče, da nekateri mladi, ki so 

nam blizu in zanje navijamo, na 

nekulturen način z eno samo nepremišljeno gesto podrejo ves up zase in za druge!  

Včasih so nas učili, da se kultura izkazuje tudi v odnosih med ljudmi nasploh. V tem, da se 

pozdravljamo in poskušamo biti drug z drugim prijazni. V zadnjem času postaja moderno tudi biti 

prijazen do okolja, v katerem živimo … Stalni izziv k širitvi kulturnega polja je tudi v možnosti, da 

sami postanemo v teh rečeh bolj aktivni. Da nismo le "uporabniki" umetniških in kulturnih 

storitev, temveč jih tudi sami soustvarjamo, kot izvajalci. Vsak lahko hodi v opero in na koncerte, 

tisti, ki imajo posluh, pa se lahko tudi sami pridružijo enemu od številnih pevskih zborov in 

pihalnih godb. Ne more biti vsak pisatelj, lahko pa več bere, hodi v knjižnice in kupuje knjige. Vsak 

lahko gre v muzej, marsikdo pa ima staro hišo, ki jo lahko ohrani, namesto da bi jo podrl. Ne hodi 

vsak v arhive, ima pa skoraj vsak doma kakšne stare dokumente, listine, fotografije, ki jih lahko 

zavrže ali pa ohrani.  

Zato budimo kulturni na kakršenkoli način, in to ne samo na Prešernov dan, ampak vsak dan v 

letu. 

Učenci 2. in 3. triletja so si ogledali gledališko predstavo na Ptuju. Prvotno načrtovana Hevreka je 
odpadla zaradi bolezni igralke. Zato so si ogledali predstavo Nika Škrleca z naslovom Naj gre vse 
v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk. Gre za prvo predstavo, ki na oder postavlja 
mnemotehniko palače spomina, način pomnjenja decimalk števila pi. Nik v predstavi odigra 
domišljijski svet, ki se skriva za njegovimi številkami, ter poskuša združiti svet matematike, 
števil, domišljije in gledališča v dinamično in igrivo celoto domišljijskega absurdnega sveta, v 
katerem je vse mogoče. Učenci so bili zelo pridni. Od tega, da so, vsaj v večini, upoštevali kulturo 



 

 
 
oblačenja za v gledališče, so upoštevali tudi bonton, zato ni bilo nobenih težav. Posebej bi lahko 
izpostavila nekatere fante iz predmetne stopnje, ki so bili urejeni kot iz škatlice. 

V četrtek, 6. 2. 2020, so se učiteljice 1. triletja skupaj z učenci odpravili v Maribor, kjer so si v 

Lutkovnem gledališču ogledali čudovito predstavo z 

naslovom Polž na potepu na kitovem repu. Predstava 

je bila zelo zanimiva, poučna in je učence popeljala v 

čudoviti svet lutkarstva in dramaturgije. Učencem je 

prikazala nekaj novega, posebnega, nekaj, česar vsak 

dan ne doživimo in vidimo. Nosila pa je tudi 

pomembne vrednote, kot so prijateljstvo, pomoč, 

sprejemanje drugačnosti, … Učenci ste bili zelo pridni, 

tako na avtobusu kot v gledališču. Upoštevali ste vsa 

navodila učiteljic in zato vas pohvalimo smo ponosni na vas.  

Hvala vsem nastopajočim učencem na proslavi v sredo zvečer, deklamatorjem, pevcem otroškega 

in mladinskega pevskega zbora kot tudi obema voditeljema Darjanu in Tiji Luciji. Bili ste odlični. 

Zahvaljujem se tudi vsem učiteljicam, ki ste pripravile učence za nastop. Še posebej hvala učitelju 

Aleksandru Šijancu za glasbene vložke in vsem trem učiteljicam, zadolžene za kulturni dogodek: 

ga. Jerici Golob Peterka, ga. Mateji Šajhar in ga. Mateji Vodenik Pangeršič. Čestitke tudi vsem 

nagrajencem literarnega natečaja za pesemske mojstrovine. 

V četrtek, 13. februarja bo ob 10.00 šolski parlament v šolski telovadnici. 

Prav tako gredo v četrtek na zgodovinsko regijsko tekmovanje 

v Ljutomer Tija Bračič, Luka Šlebinger in Darjan Pešić. 

Spremlja jih mentor g. Matej Kraner. 

In kaj je še v četrtek? Ja.  Je tudi Valentinovo.  

Valentinovo je praznik, ko bolj pozorno prisluhnemo 

svojemu srcu in tisti posebni osebi v svojem življenju 

pokažemo, da nam veliko pomeni, da ima posebno mesto v 

našem življenju. 

Najverjetneje pa je bil praznik poimenovan po škofu 

Valentino iz Ternija v Umbriji. Cesar Klavdij II. je dal ukaz, da se v času vojne mladi moški ne 

smejo poročiti in se tako izogniti vojaškemu vpoklicu. Škof Valentin je pare, kljub ukazu, poročil 

na skrivaj. Tako je sv. Valentino postal zaveznik zaljubljencev. 

Po nekaterih severnih državah pa ta dan praznujejo kot dan prijateljstva. Zato ni važno ali smo 

zaljubljeni, pomembno je, da čutimo hvaležnost in cenimo prijateljstvo, ki smo ga deležni. 

Podarimo ta dan v letu pozitivnim čustvom. Vzemimo si čas, da se jih zavemo, pomagajmo jim 

zrasti v močan cvet, ki bo čarobno zacvetel in opojno zadišal, pa čeprav samo na en dan v letu. 

 



 

 
 
V petek, 14.2. in v soboto, 15.2. sta informativna dneva za devetošolce Prav je, da izkoristite to  

možnost in boste tako dobili boljšo predstavo o šoli, na katero se želite vpisati.  

Tako, zdaj pa veselo na delo. 


