
 
 

 

OBJAVE 2, ponedeljek, 9. september 2019 
Šolski dan: 6 
Šolski urnik: B 
 
 
Dobro jutro! 
 
Včeraj, v nedeljo je bil krajevni praznik Mala maša. Vesela sem, da se vključujete v 
praznovanje krajevnega praznika. To je ohranjanje tradicije, ki daje določenemu kraju svojo 
identiteto, svojo posebnost. Zato je prav, da se ta praznik usidra tudi v vaša srca in ga 
praznujete tudi, ko boste odrasli.   Rada pa bi se zahvalila našim prostovoljkam, ki ste 
nagovarjale mimoidoče za Drobtinico. V akciji so sodelovale naše učenke prostovoljke Ines 
Kaučič, Katrin Kaučič in Tija Bračič iz 7. razreda ter Melani Juršnik in Nuša Vogrin iz 9. razreda, 
in seveda aktivistke iz krajevnih organizacija RK Negova in Spodnji Ivanjci. Najlepše se 
zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali na stojnici,  donatorjem kruha in članom obeh krajevnih 
organizacij RK, ki so za stojnico spekli pecivo ter obiskovalcem stojnice, ki so prispevali 
prostovoljne denarne prispevke za učence naše šole. 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.  Dobro je, da skrbite za 
urejenost svojih zvezkov. S tem se navajate, da 
si znate urediti zapiske, kar je zelo pomembno 
za kasnejše šolanje. V osnovni šoli je zato 
dobro, da si pridobite prve spretnosti 
zapisovanja, ki vam najbolj odgovarja na vaš 
učni stil. Nekateri si izdelujete miselne vzorce, 
drugim bolj leži linearno zapisovanje. Najboljše 
je tisto, ki vam ustreza. Če si delate zapiske, se 
ob tem še veliko naučite. To ni nikoli in nikdar 
izgubljen čas.  
 
Naj vas spet spomnim, da imamo šolske copati 

s protidrsno podlago.  
 
 

Na povezavi na spletni strani RIC-a 
je objavljena Informacija za učence 
in starše oz. sledite tej povezavi: 



 
 

 

https://www.ric.si/mma/Info%20slo%2019/2019082714311451/ 
 
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. Tudi se ne skrivate 
po WC-jih z namenom zlorabe tega pravila. Bodite pošteni!  

 Ko zjutraj pridete v šolo, se zberete v jedilnici. Ne hodite po šoli, ali po učilnicah.  Po  
dogovoru  z dežurnim učiteljem greste tudi lahko 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 starši v učilnico, kjer ste pri pouku. 

 Med rekreativnim odmorom greste vsi ven oz. sledite navodilom dežurnih učiteljev, 
če bi bilo slučajno slabo vreme. 

 Prav tako med odmori za malico in kosilo ne odhajate v trgovino. Tisti, ki nimate 
malice, si obrok prinesete od doma. 

 
Še nekaj informacij za ta teden: 
 
Danes, 9. 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 starši 
udeležite v čim večjem številu.  Tudi boste izvolili oz. potrdili vaše predstavnike v svet 
staršev. 
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. 
Prav tako vas v avli šole čakajo različne ponudbe za nezgodno zavarovanje otrok, ki so jih 
dostavile različne zavarovalnice.  

 
V sredo, 11. 9. 2019, gredo učenci od 1. - 3. razreda na Pikin 
festival v Velenje. To bo res poseben dan doživetja, obogaten 
tudi s predstavo Zverinice iz Rezije.  
 
Starši učencev 8. in 9. razred, ki se zanimajo za izlet v London, 
bodo imeli sestanek v začetku oktobra. Za vse ostale informacije 
je na voljo učiteljica ga. Mateja Šajhar osebno ali preko e-
asistenta. 

 
 
Zanimiv in deloven teden naj bo! 

https://www.ric.si/mma/Info%20slo%2019/2019082714311451/

