
 
 

 
 

OBJAVE 25, ponedeljek, 9. marec 2020 

Šolski dan: 118 
Šolski teden: 25 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
Toplo vreme kliče po opravilih in nekateri že celo skoraj pretiravajo, saj tudi narave ne 
moremo prisiliti v nemogoče. Lahko pa pričnemo čistiti okolico svojega doma in jo 
urejati tako, da bo vsem v zadovoljstvo. Zato bi rada spomnila, da bo potrebno urediti 
naše posvojene kotičke, za katere ste zadolženi posamezni razredi.  
 
V petek smo na šoli gostili lutkovne skupine iz naše območne enote. Ogledali ste si lahko 
pet lutkovnih predstav, med katerimi sta bili tudi dve naši. Piščanček Pik in Stonoga 
Berta. Obema skupina res iskreno čestitam za odlično predstavo. Zelo sem vesela, da 
lutke živijo v našem vrtcu in v naši šoli. Čestitke tudi mentoricam Katji, Romanci in 
Heleni.  
Bi pa se ob tej priložnosti rada zahvalila tudi osebju v kuhinji Barbari, Martini in Sari in 
vodji šolske prehrane ga. Mateji Vodenik Pangeršič, ki so pripravile odlično kosilo in 
dekoracijo mize v zbornici. Gostje so bile prijetno ganjene nad pozornostjo, ki so je bile 
deležne.  
 
Včeraj je bil tudi dan žena in upam, da ste svoje mame lepo objeli 
in jim rekli, da jih imate radi.  
 
Danes, v ponedeljek, 9. marca, bo ob 10.30 v OŠ Gornja 
Radgona občinski parlament, kjer se bo zbralo šest šol naše 
Upravne enote. Ta parlament bo izveden nekoliko drugače, saj 
vam ni potrebno predstavljati vaših razmišljanj o poklici poti, 
ampak boste poklicno pot osmišljali v interaktivnih delavnicah 
ter raziskovali svoje talente. Na temo kariernega razvoja bo tudi 
debata ZA in PROTI.  V Gornjo Radgono gredo po dva 
predstavnik iz osmega in devetega razreda.  
 
Za učence 9. razreda in njihove soplesalce, so se začele plesne vaje, ki bodo vsak  

ponedeljek od 14.30 – 15.45 ure.  

V sredo, 11.marca, bo tekmovanje iz vesele šole. Izvedlo se bo ob 7.30 v učilnici 4. 
razreda. Vsem tekmovalcem želim jasne misli in pravilne odločitve. Mentorica je ga. 
Majda Rojko. 
 



 
 

 
 
V četrtek, 12. marca, je  Gregorjevo. Pravimo, da se na Gregorjevo ženijo ptički, kar 

delno izvira iz žvrgolenja ptičkov po grmovju in vrtovih, delno pa tudi iz starega običaja, 

pri katerem so se dekleta na Gregorjevo ozirala v nebo in opazovala ptice, saj je prva, ki 

jo je dekle opazilo, naznanila, kakšen bo njen mož. Ta nadvse prijeten praznik naznanja 

pomlad, prebujanje narave in živali, prve tople sapice in pa tudi ljubezen.  

V četrtek, 12. marca, je 5. strokovna konferenca. Pričetek bo ob 15.30. Ob 17. uri je 
načrtovana delavnica z Anjo, ki bo predstavila tehnike sproščanja. 
 

Zdaj pa še nekaj obvestil: 

Učence šole in vrtca obveščamo, da bomo ponovno začeli zbirati zamaške, kateri izkupiček 

bo namenjeni otrokom s posebnimi potrebami. V smislu osveščanja v imenovani akciji 

sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, nekateri športniki; svetovni prvaki Dejan Zavec, 

Tim Gajser, Mina Markovič, glasbeniki; Vlado Kreslin, Spidi, poslanci, župani ter podjetje 

OMAPLAST iz Grosuplja, ki zamaške odkupuje.  

V smislu čim manjšega onesnaževanja narave in predvsem z občutkom, da ste nekomu 

pomagali, se pridružite akciji in pomagajte reševati stiske mladih bolnikov.  

 

Ponovno opozarjam učence predmetne stopnje, ki tekate skozi hodnik mimo vrtca do 

telovadnice, da tega ne počnete. Sicer boste v telovadnico hodili čez dvorišče in se boste 

morali obuvati. Bodite pozorni na njih. Raje jim kaj prijaznega povejte in jim pomagajte, 

kot pa da jih z divjanjem ogrožate. Morda bi bila tudi dobra iztočnica ta izziv za 

medvrstniško skrb. Tisti, ki ne znate primerno iti po hodniku, boste v botrstvo dobili 

otroke iz vrtca. In še nekaj je pomembno. Kljub nenehnim opozorilo za sabo ne zapirate 

vrat, predvsem tisti veliki, ki kljuko dosežete.  



 
 

 
 

ŠE POSEBNO OBVESTILO: 

Ne pozabite na preventivne ukrepe v zvezi s koronavirusom.  

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih 
bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje 
vsakodnevne preventivne ukrepe:  

 Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.  

 Ne dotikamo se oči, nosu in ust.  

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.  

 Upoštevamo pravila higiene kašlja.  

 Redno si umivamo roke z milom in vodo.  

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 
60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.  

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni 
potrebna. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v 



 
 

stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred 
širjenjem bolezni.  

 V času povečanega pojavljanja okužb dihal poskrbimo za redno zračenje in 
prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.  

 V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.  

 Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto 
dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne 
školjke, pipe umivalnikov) - navodila za čiščenje prostorov  

 Na spletni strani NIJZ (na povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-
2-gradiva) so zbrana gradiva (plakati in letaki) za splošno in strokovno javnost. 
Dokumente lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za 
osveščanje vaših ciljnih javnosti.  

 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih 
oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, 
saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri 
približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi 
natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju 
Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela 
pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je 
značilna pljučnica. 

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s 
pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za 
potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko 
testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, 
izmečku dihal in še v drugih kužninah. 

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben 
tesnejšI stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m. Možno je, da se z novim 
koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo 
dokazano. 

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje 
previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob 
bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo 
na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja. 

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne 
podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi 
bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni. 


