
 

OBJAVE , ponedeljek, 22. oktober 2018 

Šolski dan: 37 

Šolski teden: 8 

Urnik: B 

 

Dobro jutro! 

V petek smo imeli požarno vajo z evakuacijo. Tokrat ste časovno bili uspešni. Čestitam. 

Ga. Majda Rojko sporoča, da je bila akcija zbiranja hrane za prostoživeče živali zelo uspešna. Posebej 

so se izkazali učenci od 1. do 5. razreda. Največ hrane pa so prispevali učenci 2. razreda. Vsem v 

imenu živali iskrena hvala.  

Danes, v ponedeljek, 22.10., imajo zdravniški in zobozdravniški pregled učenci 2. in 3. razreda. Prav 

tako so tudi 1. pogovorne ure za vse razrede, za starše in učence 6. razreda pa bo izvedeno 

predavanje v zvezi s HPV virusom, ki ga bo izvedla šolska zdravnica dr. Martina Mlakar. 

Načrtovalnica je ob 15. uri.  

V sredo, 24.10.  je tudi svetovni dan Organizacije združenih narodov. 
Združeni narodi so organizacija, ki je po strahotah druge svetovne 
vojne združila človeštvo pod skupno zastavo. V obdobju hladne vojne 
so odigrali zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju napetosti v 
polariziranem svetu. Tudi po padcu berlinskega zidu so ohranili svojo 
avtoriteto, čeprav je prišlo do velikih sprememb v svetovni ureditvi, ki 
so tudi Združene narode postavile pred težke preizkušnje. Države so 
enotnega stališča, da svet, ki se pospešeno globalizira, potrebuje 
mednarodno organizacijo, ki je sposobna delovati globalno ter 

učinkovito ustavljati in reševati spopade po svetu. Sprejetje Slovenije v Združene narode je bilo 22. 
maja 1992. 

V četrtek, 25. 10., je Dan suverenosti. Nekaj učencev bo 
šlo na poučno ekskurzijo z veterani. Več informacij bo 
posredoval učitelja g. Matej Kraner. Spremljevalka bo ga. 
Ivanka Hirtl.  

V petek, 26. 10. bodo vzgojiteljice za otroke v vrtcu in za 

učence 1. triletja odigrale dramsko igro Čarovnica Seršela, 

in sicer v telovadnici 2. šolsko uro (ob 9.25).  

 

V petek  bomo tudi položili tudi venec in prižgali sveče v spomin na žrtve, ki so padle med 2. svetovno 

vojno ob 12.uri. To so bili domačini, ki so bili aktivisti ali pa samo nedolžni prebivalci naše lokalne 
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skupnosti. Ker živimo v miru, se niti ne zavedamo, kaj nam to pomeni. To bodo storili predstavniki 

šolske skupnosti. Temu dogodku rečemo komemoracija in pomeni žalno slovesnost. Žalno slovesnost 

bo pripravila ga. Majda Rojko. 

V ponedeljek, 29.10. bodo delavnice za TIT, ki jih bo pripravila učiteljica ga. Evgenija Peternel. 

Potrebna je prijava. Več informacij dobite pri ga. učiteljici. 

Sledijo jesenske počitnice, v katerih bomo obeležili tudi dva državna praznika. 

31. oktober je slovenski državni praznik – je dan reformacije. Slovencem je 

reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo 

pojma Slovenec. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je bil Primož 

Trubar (1508-1586), ki je leta 1550 je napisal Katekizem, prvo knjigo v 

slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh. Profesor za biblijsko 

teologijo Martin Luther je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem 

Wittenbergu obesil 95 tez o prenovi Cerkve in tako pokazal na krizo v njej. 

Začelo se je reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške 

cerkve, pa tudi do nastanka novih cerkva.   

1. november - Ljudje po vsem svetu, verniki in neverniki, se 1. novembra spominjajo pokojnih in 
dan izkoristijo za obisk pokopališč. Prav je, da se tudi vi spomnite svojih prednikov in jim izkažete 
spoštovanje. 
 
Smo torej v zadnjem tednu pred prvimi šolskimi počitnicami v tem šolskem letu. Verjetno imate ta 

čas najraje v času svojega šolanja. Prav je, da si privoščite kratek oddih in čas za nabiranje novih moči, 

a to tisti, ki se res sproti učite. Ker se vsi skupaj trudimo, da bi vam približali knjigo, vas vabim, da 

obiščete šolsko knjižnico in si za počitniške dni preskrbite kakšno dobro branje. Povabilo velja tudi za 

strokovne delavce.  

Želim še vas spomniti, da v petek pospravite svoje garderobne omarice in jih pustite odprte. 

Pospraviti pomeni, da odnesete domov vsa oblačila, športno opremo in vse šolske potrebščine, ker 

bomo garderobne omarice počistili. 

 
Deloven in miren teden vam želim! In seveda prijetne počitnice.  
 
 


