
 
 

 

OBJAVE 2, ponedeljek, 10. september 2018 
Šolski dan: 6 
Šolski urnik: B 
 
 
Dobro jutro! 
 
V soboto je bil krajevni praznik Mala maša. Vesela sem bila, da vas je veliko vas, učencev 
prišlo na ta dogodek. Še posebej sem bila vesela, ko sem vas videla, kako ste dejavno 
vključeni v praznovanje. Rada pa bi se zahvalila našim prostovoljkam, ki ste nagovarjale 
mimoidoče za Drobtinico. Hvala vsem. 
Šolsko leto se je uteklo. Običajno je prvi šolski teden še kar nekaj usklajevanj, menjav in 
drobnih sprememb. 

 
Verjetno ste med vikendom skrbno pregledali urnik, si 
pripravili zvezke in učbenike in jih primerno uredili.  
 
V ponedeljek smo izvedeli, kateri bo 3. predmet za 
devetošolce, ki se bo preverjal na NPZ-ju na naši šoli. 
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je določila naslednje 
predmete: tuji jezik, likovna umetnost, državljanska in 
domovinska kultura in etika ter fizika. Na naši šoli se bo 

preverjala državljaska in domovinska kultura in etika.  
 

Na povezavi na spletni strani RIC-a 
je objavljena Informacija za učence 
in starše oz. sledite tej povezavi:  
ttps://www.ric.si/mma/info 2018 
Slovenska/2018082810452356/ 

 
Še nekaj obvestil za vas, učenci: 

 Ne pozabite, da v času vzgojno izobraževalnega procesa, t.j. od 7.30 in do 14.30 ne 
uporabljate mobilnih telefonov, razen, če vam to dovolijo učitelji; 

 Ko zjutraj pridete v šolo, se zberete v jedilnici, lahko v dogovoru greste tudi na šolsko 
dvorišče ali igrišče. Po učilnicah se ne zadržujte in se ne skrivajte. Sicer jih bomo 
morali zaklepati. 

 Ko boste zaradi različnih pregledov ali drugih dogodkov morali zapuščati šolski 
prostor, potem morajo po vas priti straši v učilnico, kjer ste pri pouku. 

 
Danes, 10.9. je prvi skupni roditeljski sestanek ob 16. uri v jedilnici šole. Običajno na teh 
sestankih dobite osnovne informacije o novem šolskem letu, zato je prav, da se ga udeležite 
v čim večjem številu.  



 
 

 

Rada bi vam tudi sporočila, da ne bomo tiskali publikacije, ampak jo bomo objavili na spletni 
strani šole, po en izvod boste imeli na razpolago tudi v matičnih učilnicah in v avli šole. 
 
Pa še ena misel, dobra misel, o POGUMU 

Obstaja pogum, ki se rojeva v bojeviti vročici ali brezupni nujnosti. 

In obstaja pogum, ki korenini v sprejemanju groznih okoliščin in vseh njihovih 

posledic - POGUM, ki v življenja, ki bi jih lahko uničila žalost, prinaša zdrav 

razum, vedrino in upanje. 

To je pogum, ki vse prenese. TO je največja hrabrost.... 
  
 
Ali razumete sporočilo? Pogum ni v kazanju mišic, niti poniževanju in norčevanju iz drugih, 
ampak v preizkušnjah, težavah, neuspehu, nesreči, ko se znate z vsem tem spoprijeti. Da ne 
iščete krivde v drugih, ampak v sebi in v svojem ravnanju. 
 
Zanimiv in deloven teden naj bo! 


