
 
 
 

OBJAVE 6, ponedeljek, 4. oktober 2021 
 

Šolski dan: 23 
Šolski teden: 6 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 

Danes je 4. oktober – Na ta dan obeležujemo svetovni dan varstva živali, praznik, 
posvečen dobrobiti vseh živali na planetu in izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. 
Njegov namen je tudi opozoriti na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst ter vse 
nas opomniti na pomembno vlogo živali v našem vsakdanjem življenju in pri ohranjanju 
pestrosti življenjskih okolij. 
Na naši šoli pa že kar lep čas na ta dan povabimo k nam predstavnike Društva za zaščito 
živali Pomurja. Kot sem že prejšnji ponedeljek objavila, so bile danes predavanja, in 
sicer: 
7. 30 predavanje Od boksa ... za učence od 4. do 9. r. (v telovadnici),  
 8. 20 delavnica Klici iz terena za učence 2. r. (učilnica 2. r.),  
 9. 00 delavnica Klici iz terena za učence 3. r. (14 učilnica 3. r.). 
Hrana za živali (mačke in pse) se bo zbirala po razredih. Tudi v zbornici nastavite 
kakšno škatlo. 
 
 
SVETOVNI DAN UČITELJEV je jutri,  5. oktobra.  
 

»Vsak poklic je nekaj posebnega, vendar 

poklic učitelja je poslanstvo. Učitelj je 

pomemben člen vsakega otroka in 

mladostnika, saj ga vzgaja, izobražuje in 

mu pomaga odpreti vrata v  svet 

samostojnosti. Zraven vsebinske  in 

metodično – didaktične priprave skrbi za 

komunikacijo v razredu, dobro razredno 

klimo, vedoželjnost, pozitivno 

samopodobo učencev, za gibalne aktivnost 

in za ustvarjalnost učencev.  Običajno 

delo poteka v razredu, kabinetu ali v 

okolici šole, vendar mora nekaj dela opraviti tudi doma. 

Učitelj lahko postane vsakdo, ki ga veseli delo z mladimi. Predvsem pomembna je tudi 

empatija – da se zna vživeti v vlogo otroka, drugega učitelja ali starša. Učitelji se nikoli ne 

postarajo, saj jih otroci in mladostniki delajo mlade.« 

Poslanstvo učitelja se zrcali skozi to, da: 



 
 
 

 učence navduši za znanje in pomen znanja, 

 Učence vodi do znanja 

 Poskrbi, da se učenci učijo na zabaven in zdrav način 

 Učence nauči razmišljati in razvijati nove ideje 

 Vzgaja učence za lasten pogum in za sočutje do drugih 

Vsem učiteljem čestitam ob njihovem dnevu in se jim zahvaljujem za vse tisto delo, ki ga 
opravijo več, z večjim žarom in veliko ljubeznijo do otrok. 
 
 
Učiteljica Vesna je sporočila, da 
danes, 4. oktobra 2021, vstopamo v 
Teden otroka, ki v ospredje postavlja 
osrednjo temo »RAZIGRAN UŽIVAJ 
DAN. POMEN IGRE IN IGRANJA«. 
Ključna sporočila TEDNA OTROKA so; 

 igra pomaga razvijati domišljijo,  
 igra krepi telo, 
 igra spleta prijateljstva …  
 in najpomembnejše: igra nas 

povezuje!                                                                            

Teden otroka se zaključi v nedeljo, 10. 
oktobra in v tem tednu bodo zveze, 
društva, šole in vrtci organizirali različne igrive in razvedrilne programe za otroke v 
vseh večjih krajih po Sloveniji. Tudi na naši šoli bomo za učence v oddelkih podaljšanega 
bivanja pripravili različne športne, glasbene, kreativno /ustvarjalne delavnice in z njimi 
obogatili njihove šolske dni. Poudarili bomo pomen igrivosti, sproščenosti in druženja.  

V okviru podaljšanega bivanja se bodo odvijali naslednje aktivnosti: 
Učenci od 1.-5. r. so obvestila o dejavnostih v tednu otroka dobili domov. Urnik bo Petra 
B. dala tudi na naš TV v avli šole.  

 ponedeljek; glasbena delavnica  

 torek; USTVARJALNE DELAVNICE  

1. igrivi gumb, 

2. barvanje kamenčkov, 

3. punčka iz ličja,  

4. frotaž iz listja, 

5. jesenske dekoracije... 

 sreda; športne dejavnosti 

 četrtek; šolski kino s kokicami 

1.-3. r. risanka ZOOTOPIJA - živalski svet 



 
 
 

4.-5..r. POJDI Z MANO ali KOŠARKAR NAJ BO 1  

 petek; kostanjev piknik  

V okviru tedna otroka bi želela še posebej 
izpostaviti predstavo za otroke, ki jo bo 
izvedlo gledališče KU-KUC. Naslov je 
Smetiščni škrat. Predstava bo v sredo, 6. 
oktobra 2021 ob 8. uri v šolski telovadnici. 
Povabljeni tudi otroci iz vrtca. 

Napeto dogajanje pred vrati živalskega vrta 
popestri avtorska glasba, preplet igre in 
lutk ter aktivna vloga gledalcev. V živalski 

vrt se je namreč prikradel Smetiščni škrat, ki smeti tudi drugod. Slon, papiga in opica ne 
zmorejo brez pomoči otroške domišljije in navihanosti, ki najdejo prebrisano pot do 
rešitve.  

V četrtek, 7. 10. je načrtovano sajenje drevesa miru. Ker je odgovorna učiteljica zbolela, 
se bomo dogovorili, ali dogodek izpeljemo ali pa ga prestavimo. 
 
V petek, 8. oktobra, imajo kulturni dan učenci 1. razreda, in sicer kot bralni dopoldan. 
Spoznali bodo Jureta, ki bi skoraj postal žaba. 
V petek je tudi bralni popoldan, ki se začnemo ob 14. uri z branjem poezije. Dejavnosti 
koordinira učiteljica Majda Rojko.  Ob 15. uri bodo učenci likovno poustvarjali, ob 16. uri 
pa gredo v grad na foto razstavo. Šola bo pripravila dobro malicamo in ob 17. uri gredo 
domov.  
Učenci 2. razreda imajo zobozdravniški in učenci  3. razreda pa imajo zobozdravniški in 
zdravniški pregledu. 
 
Pa še tole obvestilo. Učenci 5. razreda so v karanteni in zanje se nadaljuje pouk na 
daljavo. Ker se je pojavila prava zmeda danes zjutraj glede tega, ali sorojenci tudi gredo v 
karanteno ali ne, bi vam želela sporočiti, da v karanteno gredo tisti, ki so bili v direktnem 
stiku z okuženo osebo. Ostali prihajajo normalno k pouku.  
 
Bi pa vas, spoštovani starši, prosila, da če je le mogoče, da je čim manj kakšnih 
popoldanskih druženj učencev iz različni razredov, saj je na tak način velika možnost, da 
bomo morali zapirati šolo. Tega pa si verjetno ne želimo. 
 
Vse ostale prosim, da redno zračite svoje prostore. Sedaj je vreme že hladnejše, zato 
priporočam, da imate v razredu še kakšno dodatno oblačilo, da se ogrnete, ko bo 
potrebno učilnico prezračiti. Prav tako pred in po malici poskrbite, da se mizica razkuži.  
 
Prav tako bi vas rada opomnila, da ko greste na WC, zaprete pokrov in šele potem 
spustite vodo. 
  
Uspešen in prijeten teden  vam želim.  


