
 

OBJAVE 3, ponedeljek, 13. september 2021 

Šolski dan: 8 
Šolski teden: 3 
Šolski urnik: A 
 

Pozdravljeni! 

V prejšnjem tednu, ko smo slavili krajevni praznika »malo mašo«, je bil sočasno tudi 
mednarodni dan pismenosti. Od tega dne pa do 10. oktobra 2021 smo vabljeni k 

skupnemu branju.  Še posebej smo povabljene Unesco šole. Vse dogodke s področja 
bralne kulture in bralne pismenosti, ki jih boste/ste pripravili, lahko vpišete v 
dogodkovnik Nacionalnega meseca skupnega branja.  

Kaj sploh je bralna pismenost? 

“Bralna pismenost pomeni razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in 
razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja 
lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi.” (OECD) 

Nepismenost je podobna svetu s samo enim vhodom, in ko vstopimo, ni tam ničesar. 
Pismenost me je rešila tega temnega sveta. Odklenila mi je tisoč vrat, skozi katera lahko 
vstopim. (Ernest Carr) 

Mesec september smo aktivno pričeli z dejavnostni, že zaradi epidemioloških razmer, ko 

ne vemo, kakšne bodo razmere v prihajajočih mesecih.  

https://nmsb.pismen.si/dogodki/prijavi/


Tako so učenci v torek, 7.9. od 6. do 9. razreda šli na učno ekskurzijo na Notranjsko. 

Obiskali so kraški del naše domovine. Vodja ekskurzije, učiteljica ga. Mateja Šajhar, je 

zapisala: 

»Učenci 6.,7.,8., in 9. razreda so 

imeli prejšnji četrtek tehniški 

dan, v okviru katerega so si 

ogledali najprej Muzej vojaške 

zgodovine v Pivki. V muzeju so 

jim predstavili razna vojaška 

vozila in vojaško zgodovino 

Slovenije po 2. svetovni vojni. 

Zagotovo je bil najbolj zanimiv 

ogled podmornice, kjer so 

učenci v manjših skupinah, pa 

še vedno zelo nagneteni 

ugotovili, da je življenje 

vojakov v podmornici vse prej 

kot romantična pustolovščina. 

Dan se je nadaljeval v 

Postojnski jami, kjer so se 

učenci peljali z vlakcem, poslušali o stalaktitih, stalagmitih in videli človeško ribico. Čisto 

na koncu je sledil ogled Predjamskega gradu, kjer je vitez Erazem Predjamski izgubil 

svoje življenje kar na stranišču. Dan je bil dolg, a tudi zanimiv. Svoje vtise bodo učenci 

zapisali pri slovenščini, ti pa bodo objavljeni v časopisu Prepih.«  

V petek, 10.9.2021 smo se tri punce z mentorico Petro udeležile UNESCO projekta na OŠ 
Turnišče, kjer smo spoznavali kupinarstvo. Kupinarji so bili vaški trgovci. Trgovali so z 
jajci, kokošmi, piščanci in petelini. Kupinarji so s kolesi, na katerih so imeli posebne 
kletke kupovali blago ter ga preprodajali večjim trgovcem. Po prihodu v Turnišče smo se 
peš odpravili v Renkovce, kjer smo si ogledali film o kupinarjih ter muzej z lično 
prikazanimi  pripomočki iz takratnih časov. Po malici smo se razdelili v dve skupini in 
začeli z bolj ustvarjalnim delom. V eni skupini smo se ukvarjali z gledališko dejavnostjo, 
kjer smo odigrali nekaj odlomkov iz ogledanega filma. To ni bilo tako enostavno, saj smo 
brali ter govorili v prekmurskem narečju, ki je nam nekoliko tuje in ga posebej težko 
izgovarjamo. V drugi skupini pa smo morali likovno uprizoriti delček filma, ki nam je 
najbolj ostal v spominu. Po končanih delavnicah smo se odpravili nazaj v Turnišče, po 
kosilu pa domov. Sam dan nam je bil izjemno všeč, saj so imeli vse zelo lepo pripravljeno, 
spoznali pa smo tudi temo, o kateri do sedaj nismo vedeli še nič. 
 
Danes, 13.9., so v šolo v naravi odšli kar trije razredi naše šole, in sicer učenci 5. razreda 
na Debeli Rtič v šolo plavanja ter učenci 7. in 8. razreda v naravoslovno šolo v CŠOD Soča 
pri Tolminu. Spremljajo jih razredniki. Vsem želimo mirno vožnjo z vlakom in zanimiva 
doživetja tam, kjer bodo. Nadomeščanje je urejeno. 
 
Jutri, v torek, je 15. septembra,  ki je bil mednarodni dan demokracije. 



Kaj je demokracija? Ker se je demokracija v 

evropski tradiciji prvič pojavila v stari Grčiji, 

izvira tudi beseda demokracija iz starogrške 

besede demokratia, ki je sestavljena iz dveh 

besed: DEMOS-kar pomeni ljudstvo in KRATEIN-

kar pomeni vladati. Demokracija je torej 

dobesedno VLADAVINA LJUDSTVA. 15. september 

opominja na pomen demokratičnih vrednot in 

temeljnih elementov demokratičnega vladanja. To je tudi priložnost za pregled stanja 

demokracije v svetu. Pandemija COVID-19 je na preizkus postavila tudi pomembne 

pridobitve naše civilizacije, med katere sodijo tudi demokracija in njene vrednote. 

"V sredo, 15. septembra, je državni praznik, ki ni pouka prost dan, Dan vrnitve 
Primorske k matični domovini. Praznik spominja na 15. september 1947, ko je bila 
uveljavljena mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila 
velik del Primorske.  

Konec prve svetovne vojne je Primorska spadala pod italijansko ozemlje. Prepovedana je 
bila uporaba slovenskega jezika, petje slovenskih pesmi, branje slovenskih 
knjig. Pouk v šolah je bil samo v italijanskem jeziku. 

Po drugi svetovni vojni so se zmagovalci vojne srečali v Parizu, kjer so 
podpisali tako imenovano Pariško mirovno pogodbo. V pogodbi so  med 
drugim sprejeli odločitev, da se Jugoslaviji ponovno priključijo nekatera 

ozemlja, ki jih je po prvi svetovni vojni izgubila. Priključitev Primorske je 
za Slovence pomenila ponovno oblast nad ozemljem, kjer so živeli 
Slovenci ter dostop do odprtega morja. Izven slovenskih meja je sicer 
ostalo še 140.000 Slovencev, ki so danes del slovenske narodne manjšine 
v Italiji."  

V četrtek, 16. 9. pričenjamo 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021: Živi 
zdravo. Potuj trajnostno. Letos praznuje ta teden 
20-letnico. Zato se bomo na šoli res dejavno 
posvetili zdravemu 

potovanju, izpostavili 
trajnostne vsebine, ki 
podpirajo zdrav 

življenjski slog. To pomeni, da čim manj sedeti, ampak 
izkoristiti vsako priložnost za gibanje, in to tako, pri kateri 
vsaj malo bolj zadihamo in pospešimo srčni utrip.  

V četrtek se bodo učenci 9. razreda pod vodstvom učiteljice ga. Mateje Šajhar udeležili 
delavnice v gradu Negova. Imenuje se Walking map (recimo: Sprehajalni zemljevid). 

 



V petek, 17. 9. 2021 se pričenja novo obdobje 

skupnega branja za Bralno značko. Mnogo znanja, 

pridobljenega v šoli, zastari, in mnogokrat si moramo 

pridobiti znanje, ki nam ga šola ni mogla dati, zato si 

ga lahko izpopolnjujemo celo življenje, kar nam 

omogoča strokovna literatura, toda le, če znamo brati. 

Branje odpira vsem, ki 

ga zares obvladajo, pot v zakladnico znanja. Zato učitelji 

spodbujamo branje in pri tem nam že 61. leto zapored 

pomaga bralna značka. V ponedeljek, 20.9., bo o pomenu 

branja še posebej spregovoril Žiga X. Gombač. Ob 8.00 se 

boste z njim srečali v telovadnici.  

Rada bi vas tudi spomnila na samotestiranje. Kako vam 

gre? 

Uspešen in deloven teden vam želim. Ne pozabite pomagati drug drugemu. In ne 

pozabite, da so knjige odprto okno v svet in odlična popotnica za širjenje znanja. Znanje 

je vrednost, je bogastvo, ki ti ga nihče ne more ukrasti.  

 


