
 

OBJAVE , ponedeljek, 4. november 2019 

Šolski dan: 41 

Šolski teden: 9 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Prve počitnice so za nami. Upam, da ste jih preživeli zanimivo in da ste doživeli kaj enkratnega. 
Morda ste prvič naredili kaj dobrega, koristnega, prvič. Za to je potreben pogum. V tem času smo 
premaknili nazaj tudi uro in smo spet v času, ki nam ga narekuje Zemlja s svojim vrtenjem okrog 
svoje osi.  

November ali listopad je enajsti in 
predzadnji mesec v koledarju. Je mesec, ko 
narava še z zadnjimi listi pokrije tla, leže k 
počitku in se pripravi na zimo, ki prihaja. 
Že nekaj časa velja, da je mesec “zatišje 
pred decembrsko nevihto” oz. praznično 
mrzlico. Mnogi ga prav tako uvrščajo med 
najbolj umirjen in hkrati najmanj 
atraktiven mesec v letu. To je mesec, ko so 
toplejša oblačila nuja, prične se tudi 

sezona ogrevanja, muhastega vremena in kratkih dni. Na račun bodo prišli ostali, ki se 
veselijo zime, večerov ob kaminu, pitja čajev, zimskih športov. November je torej čas, ko 
se je hočeš/nočeš potrebno pripraviti na zimo.   
 

Danes, v ponedeljek, imajo zdravniški pregled in cepljenje proti HPV virusu učenci 6. 
razreda.  
 
Prav tako je danes, ob 19. uri seja sveta staršev. Gre za to, da je 
potrebno zaradi pripojitve vrtca k šoli, izvoliti nove predstavnike v 
svet zavoda. 
 

Jutri, v torek, 5.11. je svetovni dan boja proti cunamiju. Kaj je 
cunami? Je val na morski gladini ali skupina takšnih valov, ki 
nastanejo zaradi potresa. Največ cunamijev se pojavlja na 
Japonskem.  
 
V četrtek, 7. novembra je strokovna konferenca, ki je 
izobraževalna. Tema je Obdelava in varovanje osebnih podatkov. Predstavitev bo izvedena s 
strani našega pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov, in sicer Centra za pravno pomoč iz 
Slovenske Bistrice. Pričnemo ob 15. uri, izobraževanje bo ob 16. uri, ko se nam pridružijo tudi 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Val
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres


November ima samo 30 dni in zagotovo bo minil zelo hitro, nato pa sledi še zadnji mesec 
- december. Izkoristite vse sončne žarke, ki jih bo dala narava in ne pozabite na gibanje. 


