
 
 

OBJAVE 10, ponedeljek, 8. 11. 2021 

Šolski dan: 42 
Šolski teden: 10 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Res smo lahko hvaležni, kako dolgo nam je podarjeno prijetno jesensko vreme. Vsi tisti, 
ki smo zamudniki z opravili okrog hiše, vrtov in 
sadovnjakov, smo še imeli priložnost, da kaj 
nadoknadimo.  Kakor se po eni strani veselimo blage 
zime, je po drugi strani vprašanje, ali še bomo doživeli res 
kakšno zimo z obilo snega. To bi res privoščila vsem vam, 
ki še niste doživeli radosti iglujev, velikih snežakov in 
gazenja v visokem snegu. Na žalost se naše podnebje 
segreva in vedno manj možnosti bo, da doživimo še kaj 
takega. Za to pa smo krivi ljudje, ki nam je v prvi vrsti 
pomemben dobiček kot prijetno naravno okolje. Morda so 
velike svetovne glave na podnebni konferenci v Glasgowu 
dorekle učinkovite ukrepe brez fige v žepu, saj je glavni cilj konference omejitev višanja 
temperature našega planeta. 
 
V petek je vlada sprejela poostrene ukrepe za obvladovanje širjenja covid virusa. 
Prav gotovo to zaostrovaje ni nikomur povšeči, a glede na to, da smo dosegli najvišjo 
okuženost na svetu, vladi in ministrstvu za zdravje kaj drugega ne preostane.   
Torej se napovedujejo naslednji ukrepi: 

 da PCT pogoj po novem velja tudi za učence od 12. leta naprej (celotna 
predmetna stopnja); učenci se v tem tednu še zmeraj samotestirajo na domu; 

 da je za vse učence obvezno nošenje mask ves čas pouka, razen pri pouku 
športa  

 da so po novem dovoljene le kirurške ali FFP2 zaščitne maske (maske iz 
blaga niso več dovoljene); maske so obvezne v zaprtih prostorih in tudi zunaj, v 
kolikor ne moremo vzpostaviti varnostne razdalje 1,5 m; 

 da samotestiranje s HAG testi opravljajo vsi učenci (razen tisti, ki so preboleli 
ali so cepljeni), 3x tedensko, v prostorih šole – to določilo bi naj vstopilo v 
veljavo s 15. novembrom 2021.  

 
Ponovno naprošam vse starše, da v šolo prihajajo le zdravi učenci. Nujno in pošteno je 
tudi to, da sporočate izide testiranja, če se je izkazala okuženost. Na tak  način bomo 
lahko zamejili širjenje in posameznim oddelkom ne bo potrebno v karanteno. Zato vas, 
starši, prosim za sodelovanje in pomoč pri tem, da šole ostajamo odprte. Ukrepov si pa 
ne izmišljamo ravnatelji, le ravnati moramo tako, da varujemo zdravje učencev in 



 
 

zaposlenih in posredno tudi vas, vaših družin in tistih, ki imate v skupnem gospodinjstvu 
sorodnike s pridruženimi boleznimi. Res vas lepo prosim za sodelovanje in podporo in 
se vam zanjo tudi zahvaljujem. 
 
 

Jutri v torek, 9.11. 2021, je 
Cankarjevo tekmovanje. Upajmo, 
da je naslov letošnjega 
tekmovanja – Vedre bližine med 
nami – napoved (če ne, pa vsaj 
želja), da se bodo časi »žive šole« 
vrnili, z njo pa vse, kar soustvarja 
bližine med nami ter bolj in manj 
naporna prizadevanja, da se 
bralna motivacija še poveča. 

Povezano s tem pa tudi pogovori v skupini, iskrenje mnenj, zmage in razočaranja ob 
rezultatih, dileme in predvsem užitek ob branju.  
 
V sredo, 10.11., je zdravniški in zobozdravniški pregled za učence 6. razreda, za učence 

7. razreda pa poleg zobozdravstvenega pregleda tudi obisk knjižnice v okviru projekta 

Rastem s knjigo.   

V četrtek, 11. 11., je za 8. in 9. razred šolsko  tekmovanje iz angleščine. Tekmovanje bo v 

učilnici angleščine. Začne se ob 13. uri, piše pa se 60 minut. Za vse informacije se učenci 

lahko obrnejo na učiteljico Matejo Šajhar. 

V četrtek je ob 13. uri tudi srečanje razvojnega tima v moji pisarni. 
 
V četrtek, je strokovna konferenca, na kateri bo osrednja tema bralno – učne strategije. 
Glede na to, da je to naša prioritetna naloga v tem šolskem letu, je potrebna strokovna 
razprava, da se pripravi akcijski načrt uresničevanja te naloge. 
 
 
ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA 
Od razrednikov ste prejšnji teden dobili obvestila za starše, da bomo v tem šolskem letu 
organizirali dve zbiralni akciji starega papirja. Iz podjetja DINOS so nam sporočili, da ne 
moremo več imeti zabojnika celo leto pri šoli, ker nam bodo sicer zaračunali najemnino. 
Ker je namen zbiranja odpadnega papirja dobrodelen in si boste z zbiralno akcijo sami 
sebi pomagali, verjamem, da boste napeli vse moči, da obvestite vaše stare starše, strice 
in tete, sosede in druge znance, da sodelujejo pri tej akciji. Določili smo dva termina, tako 
da boste imeli nekaj časa za zbiranje. Do termina hranite stari papir doma in ga v času 
nastavljenega zabojnika pripeljete v šolo. 
Predvideni termini so:  

 od ponedeljka, 29. 11., do petka, 3. 12. 2021, ter 

 od torka, 19.4., do torka, 26. aprila 2022. 



 
 

Papir boste lahko kadarkoli v zapisanem terminu odložili v keson na šolskem parkirišču 

pod magnolijo. Količine papirja ne bomo tehtali po oddelkih, saj se bo znesek, ki ga bomo 

dobili za papir, enakomerno porazdelil med vse učence. Več ga boste prinesli, večji 

prispevek bo pri vaši zaključni ekskurziji.  

Kaj vse sodi v zabojnik za papir:  

 časopisi, revije, pisarniški papir 

 prospekti, katalogi, zvezki, 

 arhivski papir, razrezani papir, 

 pisma, pisemske ovojnice. 

V zabojnik ne sodi karton, zato še vas posebej prosimo, da ga ne odlagate vanj. 

V akcijo zbiranja odpadnega papirja se lahko podate že kar takoj. Tudi jaz bom zbirala in 
vam pomagala, da napolnimo zabojnik. 
 
V ponedeljek, 15. 11., je v preduri načrtovano potopisno predavanje o Severnem Sudanu. 
Zlatko Šajhar nas bo obiskal, če bo predavanje mogoče izvesti v živo. V kolikor to ne bi 
bilo mogoče, bo predavanje prestavljeno na mesec maj. Razredniki bodo o tem 
pravočasno obveščeni. 
 

 
Naj bo uspešen začetek novega tedna! 
 
 

 

 
 


