
 

 
 

 
OBJAVE 22, ponedeljek, 11. februar 2019 

Šolski dan: 104 
Šolski teden: 22 
Urnik: B                     
Dobro jutro! 

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

praznujejo.  Zato je še posebej dobro, da se na ta dan vprašamo, kaj sami prinašamo h kulturi v svoji 

družini, v šoli, v svojem kraju. Dobro je, da tak praznik proslavimo na kulturen način. Se trudimo, da 

smo vljudni, prijazni, olikani. Kaj pa sploh pomeni beseda KULTURA? Morda hudomušen odgovor v 

obliki pesmice pesnika Srečka Niedorferja: 

JURA - KULTURA 

“V zadrego me je spravil naš Jura, 

ko me je vprašal, kaj je kultura. 

Kultura je sladoled in da nanj v vrsti počakaš, 

kultura je kahla in da v njo se pokakaš. 

Je limonada in da počasi jo piješ, 

in je igračka, dokler je ne razbiješ. 

Kultura je knjiga in da jo vzameš v roke, 

in je peščeni grad, dokler se ne podre. 

Kultura je tudi, če kaj pojasniti skušaš, 

in kulturen si ti, ker me poslušaš.” 

Avtor Srečko Niedorfer nas je s pesmijo Jura kultura, na šaljiv in hudomušen način seznanil z le 
nekaterimi dejstvi, ki spadajo pod pojem KULTURA. Ugotovili smo, da kultura ne pozna meja in da je 
vedno nekaj lepega. 

Je pesem, ples, zgodba, slika, nasmeh, lepa 
beseda, spomin, spoštovanje, tradicija, 
druženje… 

 

 

Hvala vsem nastopajočim učencem na proslavi v četrtek zvečer, tako deklamatorjem, pevcem 

otroškega in mladinskega pevskega zbora kot tudi obema mladima voditeljicama Ines in Quantu. 

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 

likovnega natečaja. 

13. februar je Unesco razglasil za svetovni dan radia. S tem naj bi 
spodbujali mednarodno sodelovanje med radijskimi ustanovami in 
razširjanje informacij po radiu. Gre za to, da "podčrtamo izjemen 
pomen radia, ki ostaja medij z najbolj razširjenim poslušalstvom in ki 
se bogati z novimi tehnološkimi oblikami in napravami". Svetovni dan 
radia ima torej namen opominjanja na pomembnost radia, ki je medij 
z nizkim denarnim vložkom, a velikanskim dosegom. Še posebej 
pomembna pa je svoboda novinarjev, ki predstavijo dogodke z ene 
in druge strani na način, da si poslušalec sam ustvari mnenje. Ravno 
včeraj sem slišala, kako posamezni lastniki časopisov sugerirajo kaj 
smejo in česa novinarji ne smejo pisati. To pa žal ni demokratično.  

V sredo, 13. februarja, bodo devetošolci obiskali Cankarjev dom. Ogledali si bodo simfonično matinejo 

z naslovom SEDEM VELIČASTNIH. Isti dan si 

bodo učenci v Narodni galeriji ogledali še razstavo 

in sicer ob 10. 30 skupaj z OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, 

s katerimi ste tudi skupaj na avtobusu.  Iz Negove 

se krene ob 7.00. Cena vstopnice za koncert je 5 €, 

za ogled razstave pa 3 €. Prevoz v Ljubljano plačajo 

vse štiri občine, s katerimi mi naredimo pogodbe. 

Devetošolce spremlja razrednik g. Matej Kraner.  

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

svetega Valentina se pri nas že dolgo praznuje, 

vendar je imel drugačen pomen. Poznan je 

pregovor, da Valentin - prvi spomladin (pomladni 

svetnik) - prinese ključ do korenin, zato se po starem kmečkem koledarju na ta dan začne prvo delo v 

vinogradih in na vrtovih. Poleg tega naj bi se takrat snubili ali ženili tudi ptički (ti se ženijo tudi na 

Gregorjevo in Vincencijevo). Običajno je to v današnjem času praznik zaljubljencev in izkazovanje 

ljubezni s kupovanje darilc. Toda iskrena in prava ljubezen je več vredna kot nasedanje makretinški 

promociji tega dne. Zato se imejte radi in sami narediti kakšne srčkaste ljubeče misli in jih dajte tistim, 

ki jih imate radi. To bo vredno darilo.  

V petek, 15.2. in v soboto, 16.2. sta informativna dneva za devetošolce, da se boste tako dobili boljšo 

predstavo o šoli, na katero se želite vpisati. Mislim, da že vsi veste, kam boste šli po končani osnovni 

šoli.  

V nedeljo, 17. februarja,  bodo gasilci priredili kviz za mlade gasilce regije na naši šoli. 

Tako, zdaj pa veselo na delo. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kme%C4%8Dki_koledar&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._februar

