
 
 

OBJAVE, ponedeljek, 14. oktober 2019 

Šolski dan: 31 

Šolski teden: 7 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Bralni popoldan na grajskem obzidju, kjer ste 

lahko prisluhnili zanimivim zgodbam, je bila 

prav dobrodošla popestritev in spodbuda vsem 

vam, ki radi berete in tudi vsem tistim, ki si 

prizadevate, da bi prebrali knjige za bralno 

značko, čeprav vas je potrebno k branju malo 

potisniti.  Zahvaljujemo se še posebej gospe 

Dragici Starovasnik za posebno, 

avtorsko  uvodno zgodbo o našem gradu in 

Negovi ter  knjižničarki Zvezdani, ki se je 

potrudila z vsebinskim delom tega popoldneva. 

Hvala tudi  vsem ostalim izvajalkam: učiteljici 

Majdi, 

Jerici, Mateji.   

Danes zjutraj, ob 7.35, je potekala v telovadnici 
šole ura o živalih verigarjih. O njih bo spregovorila 
ga. Ana, članica Društva za zaščito živali.  
Zbiranje hrane za živali še bomo nadaljevali v tem 
tednu. Res prosimo, da se spomnite na živali, ki so 
pozabljenje, zavržene in zapuščene.  
 

Danes je za nas in za našo šolo poseben dan iz dveh 

razlogov, in sicer: 

 V goste smo dobili učence in učitelje iz naših štirih partnerskih držav: Nemčije, 

Poljske, Grčije in Turčije. Pri nas bodo preživeli cel teden in upam, da se ga bodo 

še dolgo spominjali. Hvala vsem tistim učenkam in učencem, ki ste jih sprejeli k 

sebi, v svoj dom. Vse ostale prosim, da ste prijazni, vljudni in da jim naklonite 

nasmešek in prijazen pogled, jim pomahate ali kako drugače pokažete, da ste jih 

veseli. 



 Ob 12. uri bo slovesnost ob otvoritvi novih pridobitev naše šole: šolsko igrišče je 

podaljšano, saj se je razširilo doskočišče za skok v daljino in met vorteksa. Celo 

igrišče se je na novo preplastilo. Prav tako se je uredilo zgornje dvorišče, kjer je 

sedaj lažje in prijetneje igrati med dvema ognjema.  Zbrali se bomo v šolski 

telovadnici, kjer bo kulturni program. Po programu se bo posadila lipa in prerezal 

trak pri vhodu na igrišče.  

Jutri, v torek, 15.10. so v vrtcu pogovorne ure. 

V sredo, 16. 10. je svetovni dan hrane.  

Svetovni dan hrane 2019: Naša dejanja so naša 
prihodnost.  

Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote. 
Že leta 1976 je Organizacija združenih narodov za svetovni 
dan hrane razglasila 16. oktober. Glavni namen je ozaveščanje 
globalne in lokalne javnosti z dejstvom, da po svetu še vedno živi veliko ljudi v 
pomanjkanju te osnovne dobrine. Doseganje odpravljanje lakote ne pomeni samo 
spoprijemanja z lakoto, ampak tudi prehranjevanje ljudi ob ohranjanju planeta. Letos 
WFD poziva k ukrepanju različnih sektorjev za zdravo in trajnostno prehrano, fizično 
dostopne in cenovno dosegljive za vsakogar, vsepovsod. Hkrati tudi pozivajo, naj 
razmislimo o tem, kaj jemo. Izbirajmo zdravo, lokalno pridelano hrano. Ozirajmo se za 
oznakami in berimo deklaracije. 

Kaj lahko storimo sami? 
Jejmo zdravo, polnovredno hrano. V zadnjem času smo dramatično spremenili svoje 
prehranjevalne navade, kar lahko pripišemo globalizaciji, urbanizaciji in povečanju 
prihodkov. Izogibajmo se nezdravi hitri hrani. Preverimo podatke o živilih in berimo 
deklaracije. Spoštujmo hrano, pridelovalce in predelovalce hrane in naš planet. 
Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem 
prehrane otrok in mladostnikov. Ta organiziran sistem prehrane je urejen na nivoju 
države in je tudi uzakonjen. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri 
razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi 
prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja. 
Zato vas spodbujam k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti 
prehrane in prehranjevanja, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE - 16. 
OKTOBER. 
 

V sredo je tudi tekmovanje iz biologije. Mentorica je ga. Jelka Žurman. Pišete ob 13. uri, 

kot je to običajno za vsa tekmovanja. 

Popoldne pa bo kostanjev piknik tako za otroke in starše v vrtcu kot tudi za učence v 

podaljšanem bivanju in njihove starše. Pridružili se nam bodo tudi naši gosti. Ker je to 

kar organizacijsko velik zalogaj, prosim vsakega, da priskoči na pomoč, da se bomo vsi 

lahko imeli lepo.  



Za goste bomo poskušali predstaviti nekaj starih običajev, kot je jemanje iz buč in 

ličkanje koruze. Postreglo se bo tudi nekaj domačimi tradicionalnimi jedmi. Spekel se bo 

krompir in kostanji.  

V četrtek, 17. 10. je mednarodni dan 

boja proti revščini. Revščina je 

prisotna v vseh državah sveta in ni 

zgolj pomanjkanje osnovnih 

človekovih dobrin, kot so hrana, voda 

ali streha nad glavo, temveč ima 

bistveno več razsežnosti, ki so 

posledica vedno večje neenakosti in 

družbene razslojenosti. Revščina tako 

ne sme biti zgolj statistično merjenje 

višine dohodkov posameznika, saj se ta v vse večji meri izraža predvsem skozi vedno 

bolj omejen dostop do zdravstvenih storitev, izobraževalnega sistema kot tudi v 

slabšanju spoštovanja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  

V petek, 18. oktobra, bo izveden športni dan, in sicer Trstenjakov pohod do 
Pachamame centra v Kunovo. Pričetek bo ob 8.10. uri. Učenci vzamejo malico s seboj. Za 
ogled pri Pachamami je zmenjeno ob 9.00. Vrnemo se do kosila, 12.40. 

 
 

Upam, da sem zajela vse informacije, ki so mi bile posredovane. 

Zdaj pa veselo na delo. 


