
 

 
 

 
OBJAVE 23, ponedeljek, 24. februar 2019 

Šolski dan: 109 
Šolski teden: 23 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

 
Upam, da je bilo med počitnicami tako, kot ste načrtovali. Morda nekaj več spanja, malo več 
poležavanja v prvih dneh, potem kakšna druga dogodivščina. Žal, da ni bilo snega, a 
verjamem, da ste čas počitnic izkoristili učinkovito in koristno.  
Morda vam je v tem času uspelo prebrati dobro knjigo, narediti kaj dobrega ali pa ste 
obiskali nekoga, ki ga že dolgo niste srečali. Verjamem, da ste priskočili na pomoč strašem in 
se naučili kaj koristnega. 

V prejšnjem četrtku, 21. februarja, je bil 
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 ... 

Tako, zdaj pa k informacijam: 
 
Na regijskem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje sta Nuša Vogrin (8. r) in Tina 
Pintarič (9. r) dosegli srebrno priznanje. Žal jima je zelo malo zmanjkalo za uvrstitev na 
državno tekmovanje. Iskrene čestitke obema in hvala tudi mentorici ga. Jerici G. Peterka. 



 

 
 

 
 
Danes, v ponedeljek, 25. 2. 2019, imajo 

učenci od 1. do 5. razreda kulturni dan. 

Najprej si bodo na Ptuju ogledali ptujski grad, 

nato pa v Gledališču Ptuj predstavo z 

naslovom Rdeča kapica. Odhod izpred šole je 

ob 7. 50 uri, domov pridemo okrog 12. 30 

ure.  

 
Danes, v ponedeljek, 25. 2. 2019, je  načrtovalnica v času kosila. 
 

V petek, 1. marca bo na OŠ Kapela medobčinski otroški parlament. Začne se že ob 10.30, 
udeležijo pa se ga Maša Nikl in Alenka Senekovič iz 9. razreda ter Nuša Vogrin in Melani 
Jurišnik iz 8. razreda. Spremlja jih mentorica otroškega parlamenta Mateja Šajhar.  
 

Tako v tem tednu zaključujemo mesec februar, v katerem se je praznovala 170-letnica 

Prešernove smrti.  

Uspešno delo vam želim. 

 

 

 

 


