
 
 

OBJAVE 16, ponedeljek, 20. december 2021 
Šolski dan: 72 
Šolski teden: 16 
Urnik: B 
 

Dobro jutro! 

 

Čisto uvodoma bi vas ponovno prosila, da še polnite kontejner z odpadnim papirjem. Če 

ne bo poln, se bo moral odvoz doplačati. Tega pa si nihče ne želi. Razrednike res prosim, 

da si naredite zabeležke, kdo vse je prinesel papir. Tudi na tak način se učimo biti 

odgovorni državljani, ki se aktivno vključujemo v ohranjanje naših gozdov in narave. 

Imamo časa do 23. decembra. Dajmo, potrudimo se! 

Tako. Pred nami je še le en 

delovni teden, predno boste 

spet imeli nekaj počitniških 

dni. Lahko rečemo, da je ali 

pa še bo prežet s 

pričakovanji, pravljicami, 

sladkimi dobrotami in 

obiskom Božička. Rada bi 

vas nagovorila, da napišete 

kakšno pismo za njega. 

Kdorkoli. Tudi odrasli. Ni še 

prepozno. Prav tako 

nagovarjam člane naše 



 
 

šolske skupnosti, da za odmore pripravite kakšno primerno glasbo.  

Danes so odšli v smučarsko šolo v naravi učenci 6. razreda skupaj z razredničarko ga. 

Vesno Pintarič. Z avtobusom odrinejo ob 9.45, vračajo pa se na predbožični večer. Vsem 

želim veliko zabavnih doživetij in pridobitev novih smučarskih veščin.   

Ob tej priložnosti bi se še posebej zahvalila mami  Mojci Lukaček, ki je z vztrajnostjo 

nagovarjala različne donatorje in skupaj zbrala 500,00€ za šestošolce. Znesek se bo 

upošteval pri znižanju plačila  zimske šole v naravi.  Iskrena HVALA! 

Danes je načrtovalnica ob 16. uri preko videokonference.  

Jutri, v torek, imajo učenci 1. razreda tehniški dan in delali bodo božične okraske.  

V sredo, 22. 12. bomo izvedli delno evakuacijo, in sicer z učenci  8. razreda. Navodila 

boste dobili s strani naše pooblaščenke za požarno varnost in ravnateljice. 

V četrtek, 23.12., bomo obiskali bližnje starejše sosede in jim zapeli pesmice ter zaželeli 

prijetne in zdrave praznike. Sodelovale bodo učenke pevskega zbora in nekateri 

zaposleni učitelji in drugi sodelavci. 

 
V petek, 24.12., je zadnji dan pouka v tem koledarskem letu. Zadnji dan v tem letu se bo izvedel 
kot dan dejavnosti, ki si ga boste razredniki in učenci po svoje oblikovali.  

 V šolo pridete normalno, s šolskim avtobusom. 
 Od 7.30 dalje  do pričetka pouka (8.20), bo srečelov, ki ga organizirajo devetošolci. 

Zaradi ukrepov boste do srečk prišli preko razrednika in potem ob dogovorjenem času 
vsi iz razreda, ki boste srečko kupili, šli po dobitke.  

 Sledila bo proslava ob državnem prazniku, in sicer ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
ki jo bodo pripravili učenci 7. razreda z razredničarko Jerico Golob Peterka. 

 Sledil bo ogled posnetka o Sloveniji na PS, na RS pa ogled infodroma. 
 Ob 9.00 je malica za RS in ob 9.55 malica za PS. 
 Vmes potekajo aktivnosti po oddelčnih 

skupnostih. 
 Ob 10.40 bo zunaj, pred šolo predstava o 

sneženih možek, podkrepljena s pesmimi 
pevskega zbora. Sledila bo tudi obdaritev 
učencev. 

 Odhod domov s šolskim avtobusom se 
predvideva ob 12. uri. 

 Na RS je potrebno organizirati podaljšano 
bivanje za učence, ki ga potrebujejo. 
Potrebno je vprašati starše. 

 
Navodila za petek se bodo po potrebi še dopolnila, 

saj se bodo podrobnosti dorekle še na načrtovalnici. 



 
 

Še na ena dobrodelno gesto vas spodbujamo! Svetovalna delavka vam je že razdelila 

povabila. 

Prihaja zima in z njo najbolj čaroben čas v letu. Čas, ko bi 
se morali vsi veseliti. Mnogo ljudi si za praznike ne bo 
moglo kupiti priboljškov, saj so njihovi mesečni stroški 
že brez tega previsoki.  Ali ne bi bilo lepo, če bi lahko za 
en dan TI nekomu pomagal, ga presenetil in mu polepšal 
praznike? Da bi za en dan postal BOŽIČKOV POMOČNIK.  
Namen je, da vi,  otroci, obdarite naključno osebo, za 
katero menite, da kaj potrebuje, si nečesa želi pa si tega 
ne more privoščiti. Nekaj skromnega. Morda nekaj 
piškotov, ki ste jih spekli doma, ali kakšen okrasek za 
božično drevo.  To darilce položite pred vhodna vrata 
izbrane osebe (to pa ne smejo biti vaši družinski člani!). 
V tem času starši naredite fotografijo otroka in jo 
posredujte do 3. januarja 2022 naši svetovalni delavki 
Urški. 
 

 

 

VOŠČILO 

 

Dragi učenci, starši, sodelavci! 

 

Koliko vsega za nas je na tem svetu,  

če imamo oči, da to opazimo, 

če le imamo srce, da to stisnemo k sebi … 

Objemite v vedrem razpoloženju leto, 

ki vas potrebuje in pričakuje, 

ujemite v njem srečne trenutke zase in za vaše 

najbližje. 


