
 
 

OBJAVE 24, ponedeljek, 4. marec 2018 

Šolski dan: 114 
Šolski teden: 24 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

Danes zjutraj so učenci 1. razreda odšli še na zobozdravstveni pregled, ki ga ob sistematičen 

zdravstvenem pregledu, zaradi odsotnosti otroške zobozdravnice, niso mogli opraviti. V spremstvu 

sta razredničarka ga. Helena Š. Petrovič in ga. Marija Šebjanič. 

Danes odhajajo v smučarsko šolo v naravi učenci 6. razreda in dva učenca iz 7. razreda. Spremlja jih 
športna pedagoginja ga. Vesna Pintarič. Vsem želimo ugodno vreme, čim hitrejše učenje smučarskih 
veščin in čim manj padcev.  

V torek,  5.3. je pust. Dovoljeno vam je, da se 
našemite, učenci 9. razreda pa vam bodo z 
dovoljenjem učiteljev pripravili pustno rajanje.  

PUST 

 
Pust že od nekdaj pomeni slovo od zime. Že 
včasih je obisk šem ali mask prinašal srečo in 
kmetom dobro letino. Da bi to res tako bilo, so 
ljudje verovali, da je šeme zato treba 
obdarovati.  

Včasih so se smeli šemiti samo moški. Ljudje so se šemili že pred dvajset in več tisoč leti. 
Najverjetneje ima šemljenje dvojne korenine. S šemljenjem se častijo umrli sorodniki, šemljenje pa 
predstavlja tudi čaščenje duhov, ki živijo v naravi, usmerjajo letne čase in dajejo rodovitnost. Vedno 
so se šemili po vsem svetu.  
Pustne šeme v davnih časih niso bile prav nič smešne. Bile so resne, tudi strašljive, grozne. Ker so bili 
včasih ljudje bolj revni kot danes, so se le v pustni preobleki upali stopiti pred nevidnega duha in pred 
njim razgrajati, da bi pregnali zimo.  
S koncem srednjega veka se pojavijo 
pustni karnevali. To je bilo v času 
renesanse. Takrat se niso šemili samo 
za boga, temveč so se s pustnimi 
karnevali zabavali tudi zaradi lastnega 
veselja. V tem času so se začele šemiti 
tudi ženske.  
Pustna šema pri nas v Sloveniji je znan 
KURENT ali KORANT. Kot bog 
brezmejnega divjega veselja spominja 
na grškega boga Dioniza.  

V torek, 5.3. je ob 17. uri tudi seja sveta šole. 



 
 

V sredo, 6.marca, je svetovni dan varčevanja z 
energijo. Jutri obeležujemo svetovni dan 
varčevanja z energijo. Pozivi k učinkoviti rabi 
energije in varovanju okolju se zadnja leta 
krepijo, čedalje več ljudi se pomena učinkovite 
rabe energije tudi zaveda. Med Slovenci se 
krepi zavedanje o tem. Glavna motiva za 
učinkovito ravnanje z energijo  predstavljata 
prihranek denarja in varovanje okolja. Eden od 
najpreprostejših ukrepov za učinkovito 

rabo energije je ugašanje luči, ko jih ne potrebujemo, ali zamenjava navadnih žarnic z varčnimi 
sijalkami ali led diodami. Te namreč po pojasnilih kampanje porabijo štirikrat manj energije kot 
navadne z žarilno nitko in trajajo vsaj desetkrat dlje.  

Ko smo že pri električni energiji in ugašanju luči, ne morem mimo tega, da vas ne opomnim na 
ugašanje luči, ko zapuščate učilnico, ali garderobo ali jedilnico ali WC-je. Zjutraj se zadržujete v 
jedilnici in niste po učilnicah.  

V sredo, 6. marca, bo tudi zanimiva prometna atrakcija z avtomobilčki. 

Učenci od 3. do 5. razreda se boste pomerili v poznavanju prometnih 

predpisih in se čisto zares zapeljali v avtomobilih po progi. Biti udeleženec 

v prometu je resna in odgovorna veščina, zato je dobro, če se je že zgodaj 

pričnete učiti. Zahvaljujemo se tudi sponzorjem, ki so nam ta dogodek tudi 

omogočili. Razredničarke prosim, da pošljejo staršem dopis za soglasje za 

udeležbo na tem dogodku. 

V sredo bo potekalo območno tekmovanje iz geografije. Tekmovanja, ki 

bo potekalo v Veržeju, se bo udeležil devetošolec Miha Škoda. Uspešno 

reševanje želimo Mihu. 

V četrtek, 7. marca, 1. šolsko uro, bo v učilnici tujega jezika sestanek Skupnosti učencev šole, tako da 

prosimo učitelje, da predstavnike opravičijo od pouka. Učenke Alenka Senekovič, Maša Nikl, Nuša 

Vogrin in Melani Juršnik so se v petek, 1. marca, udeleležile medšolskega parlamenta na OŠ Kapela. 

Našo šolo so tam odlično zastopale, svoje misli in ugotovitve, ki so bile tam dognane, pa bodo 

predstavile na sestanku Šolske skupnosti. Prav tako prosimo, da imajo predstavniki pripravljene 

predloge za nakup kakšnih iger (npr. družabnih, namiznega nogometa ipd.), saj gospa Blanka Mlakar 

sporoča, di bi le-te lahko nakupili v okviru projekta Erasmus+. Tako da razmislite, kaj bi se lahko igralo 

med odmori, v času varstva vozačev in te predloge povejte svojim razrednim predstavnikom. 



 
 

 Petek,  8. marca, je mednarodni dan žena. 
Osmega marca 1857 so ženske delavke zaposlene 
v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale 
protest. Uprle so se nečloveškim delovnim 
pogojem in premajhnim plačam. Policija je 
protestnice napadla in pridržala. Dve leti kasneje, 
prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi 
delavski sindikat, da bi se tako lahko vsaj 
poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj osnovnih 
pravic na delovnem mestu. Osmega marca 1908 
se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in 
zahtevalo krajše delovne ure, boljšo plačo, volilne 
pravice. Njihov slogan se je glasil “Kruh in 
Vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, 

vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. 

Zdaj pa kar na delo. Lepo bodite. 


