
 
 

OBJAVE 4,   ponedeljek, 23. september 2019 

Šolski dan: 16 
Šolski teden: 4 
Urnik: B 
 

Vidi se, da smo šolsko leto kar korajžno začeli. Beležimo 
že nekaj aktivnosti, ki smo jih izvedli. V petek smo imeli 
na obisku g. policista. Ob zaključku Evropskega tedna 
mobilnosti: Gremo peš! so se tudi učenci 1. triletja, 4. 
razreda in vrtca dejavno vključili v aktivnosti. Sprehodili 
so se po Negovi in spet ponovili, kako se prečka prehod 
za pešce, prisluhnili nasvetom g. policista in ponovili 
nekatera prometna pravila ter vsi skupaj veselo porisali 
naše šolsko dvorišče.  
 
V vrtcu bodo ta 
teden posvetili 
teti Jeseni, z vsemi 
njenimi čudovitimi 

barvami in dobrotami.  
 
V torek, 24. 9. je za starše vrtca skupni roditeljski sestanek, ob 
16.30 v jedilnici šole. 
 
 
 
V četrtek, 26.9. je evropski dan jezikov. EVROPSKI DAN 

JEZIKOV Vsako 

leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski 

dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v 

evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen 

osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni 

različnosti v Evropi.  Cilj pobude je tudi spodbujanje 

učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Evropski dan 

jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, 

ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja 

ogroženih jezikov. Večjezičnost je eno od temeljnih 

načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih 

pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi 

vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. 

V četrtek, 26. septembra, je ob 15.00 uri strokovna konferenca.  

Vodja aktiva 3. triletja ga. Evgenija Peternel sklicuje srečanje aktiva ob 14. uri za vse učitelje, ki 

poučujejo v 3. triletju.  



 
 
V četrtek, 26. 9. 2019, bo ob 13. uri šolsko tekmovanje iz logike v učilnici matematike. Učenci 3. do 5. 
razreda bodo reševali naloge 45 minut, torej do odhoda prvega avtobusa, učenci od 6. do 9. razreda 
pa 90 minut. Vsi prijavljeni učenci oddajte soglasja staršev najkasneje do srede. Tako sporoča 
mentorica ga. Blanka Mlakar 

 
V petek, 27. septembra, bo tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda. Izvedli ga bomo kot učno 
ekskurzijo. Obiskali bomo Svet energije v Krškem, si ogledali hidroelektrarno Brežice in grad 
Rajhenburg. Vsa navodila bodo učenci dobili pri učiteljici ga. Evgenija Peternel in pri učitelju g. Mateju 
Kranerju. Spremljevalci: Matej Kraner, Jelka Žurman, Evgenija Peternel. 

 
 
 

V ponedeljek, 30. septembra, bo  seja sveta šole. Pričetek bo ob 18. uri. Predhodno bo pa tudi seja 

sveta staršev, in sicer ob 16.30 v zbornici šole. 

Uspešen teden in mirno uživanje prihajajoče jeseni. 


