
 

 
 

 
OBJAVE 23, ponedeljek, 17. februar 2020 

Šolski dan: 108 
Šolski teden: 23 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

Upam, da bo pohod virusov kmalu usahnil. Smo 
država, ki je v zvezi z obolelostjo z gripo dosegla 
vrhunec med evropskimi državami. Strokovnjaki 
menijo, da gre za posledico majhne precepljenosti, 
poleg tega so zelo pomembni higiena rok, telesna 
aktivnost in izogibanje zaprtim prostorom.  
Poleg tega se je po mnenju strokovnjakov morda 
spremenil tudi virus, zato veliko otrok nanj še ni 
imunih, saj se z njim še niso srečali. K možnosti za 
širjenje pa pripomore tudi bližina v vrtcih in šolah, 
kjer je večja možnost prenosa. Odsotnost od 
pouka zaradi bolezni smo beležili tudi na naši šoli. 
Upam, da se vas je že kar nekaj spet vrnilo v šolske klopi, a vseeno ni pametno, da 
prehitro, ampak ob pravem času. 

 
V tem tednu bo izvedena 
mobilnost s Poljsko. Tja gredo 
učitelji ga. Blanka Mlakar, ga. 
Petra Starovasnik Dumić in g. 
Matej Kraner. Z njimi gredo tudi 
učenke Nuša Vogrin, Andreja 
Potrč, Tija Bračič in Ines Kaučič. 
Na Poljskem bodo ostali en 
teden. Vsem skupaj želimo 
prijetno bivanje in veliko 
zanimivih ogledov ter druženj. 
 
 
 
 
 

Imam še nekaj podatkov iz preteklih tekmovanj, in sicer za tekmovanje iz Kresničke: 
Tekmovali so učenci od 1. do 5. razreda, skupno 23 učencev.  
1. razred - 7 učencev, od tega so 4 dobili priznanje. 
2. razred - 5 učencev, od tega sta priznanje dobila 2.  
3. razred - 5 učencev - 2 priznanje 



 

 
 

4. razred - 3 učenci - 1 priznanje 
5. razred - 3 učenci - 1 priznanje.  
Hvala obema mentoricama ga. Petri Starovasnik Dumić in ga. Majdi Rojko. 
 
Za danes je bila načrtovana načrtovalnica 7. Zaradi odsotnosti več strokovnih delavcev,  
jo bomo izvedli v ponedeljek, 2. marca.  

V petek, 21. februarja, je mednarodni 
dan maternih jezikov. 21. februar, je 
Unesco leta 1999 razglasil za mednarodni 
dan maternega jezika – v spomin na 
protest in smrt bengalskih študentov, ki 
so pred sedeminštiridesetimi leti 
zahtevali enakopravnost za svoj jezik. 
Materni jezik, ki v temelju določa naš 
pogled na svet, ni kateri koli jezik, kakor 
tudi mati ne rečemo vsaki ženski, ki bi to 
lahko bila. Do maternega jezika imamo 

poleg razumskega praviloma tudi čustven odnos, cenimo in poznamo ga drugače kot tuje 
jezike. 

Materni jezik je jezik, v katerega se rodimo, jezik, v katerem odraščamo, jezik, v katerem 
sanjamo ... Materinščine nas res najprej nauči okolje, potem pa to znanje dopolnjujemo v 
osnovni in srednji šoli, lepo pa bi bilo, da bi ga dopolnjevali vse življenje ...“ O jezikovnih 
napakah pa: „Napake, ki jih slišimo v javnosti, si prej zapomnimo kot pravilne izraze; napačno 
naučena beseda se hitreje širi kot pravilna in se nanjo nato večkrat kar pozabi, kar je pa 
škoda ... 

Uspešno delo vam želim in seveda prijetne 

in mirne počitnice. Odpočijte si in kaj 

dobrega naredite zase in za druge. Ne 

pozabite izprazniti garderobnih omaric. 

  

 

 

 

 


