
 
 

OBJAVE 19, ponedeljek, 17. januar 2022 

Šolski dan: 88 
Šolski teden: 19 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

 

Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja iz zgodovine. Med tekmovalci iz 8. in 9. 
razreda je najboljši rezultat dosegla osmošolka Zoja Gradiščaj, ki je osvojila bronasto 
priznanje. Na žalost ji je zmanjkalo nekaj točk za uvrstitev na  državno tekmovanje.  
Vsem sodelujočim in še posebej prejemnici priznanja se zahvaljujem in čestitam.  
Mentor, Matej Kraner." 
Čestitkam se pridružujemo tudi vsi ostali. Bravo Zoja! 
 

Danes je šolsko tekmovanje v z znanju kemije za Preglovo priznanje. Tekmovanja se 
bodo udeležili učenci 8. razreda. Tia, Zoja in Nikola. Tekmovanje bo potekalo šesto 
šolsko uro v učilnici matematike. Želimo vam veliko uspeha pri reševanju nalog, je 
sporočila mentorica ga. Jelka Žurman. Pesti držimo za vas! 
 

 

 

V naslednjih dneh  bomo spodbujali pisanje z roko in na različne načine opozarjali, da je 

potrebno več pisati z roko in ne le s tipkovnico, pisati čitljivo in biti ponosen na svojo 

pisavo, saj je izvirna in neponovljiva. 

Osrednja tema Tedna 2022 je Pišem z roko, ker … Pozornost bomo namenili 

prednostim pisanja z roko. Naj jih nekaj naštejemo: boljši spomin, ustvarjanje več idej, 



 
 

dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje spoštovanja in 

naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri 

formi, ko smo starejši. To je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri.  

Izbrani so ambasadorji Tedna pisanja z roko 2022. To so: pisatelj Tadej Golob, igralka 

Mojca Fatur in olimpijska zmagovalka Janja Garnbret. 

Na šoli bodo v sklopu pouka potekale različne dejavnosti. V akciji lahko sodelujejo vsi 
učenci in delavci šole, krajani in tudi starši. Zbiramo rokopise, stara pisma in 
razglednice. Vabimo vse iz naše okolice, ki uporabljajo svinčnik in papir v fazi 
oblikovanja idej, da podprete pobudo.  
Z učenci na predmetni stopnji bomo naredili plakat Le kateri učitelj tako piše? Učitelje pa 
prosim, da napišejo kakšno zanimivo misel z roko, učenci bodo uganili, kdo je to napisal.  
Pišem, torej sem! 

                      Jerica Golob Peterka 

 



 
 

Ker učitelji vedno bolj ugotavljamo, da otroci že iz predšolskega obdobja napačno držijo 
pisalo, vam pripenjam fotografijo, ki ponazarja pravilno držo pisala. Utečeno navada 
nepravilne drže pisala je kasneje zelo težko popraviti, zato je pomembno, da smo 
pozorni in pokažemo otrokom, kako se pisalo pravilno drži. 
 
 
MOJE RAZMIŠLJANJE O NAŠEM ČASU 
 

Ljudje smo tako naravnani, da rabimo nek občutek varnosti svojega prostora, v katerem 
se počutimo sorazmerno varno in udobno. Ta epidemija nam je na začetku izpodmaknila 
tla, stopiti smo morali iz naše cone udobja. Ko gledamo ljudi okrog sebe, ugotavljamo, da 
eni sorazmerno lažje prestajajo ta čas, drugi pa imajo veliko večje probleme, čeprav je 
treba priznati, da to dvoletno stanje za nobenega človeka ni prijetno in nekaj, v čemer bi 
užival. Vsi že težko čakamo, da se bo ta situacija enkrat končala, da tista luč na koncu 
tunela čim prej pride do nas, da bomo čimbolj normalno živeli oz. podobno kot prej. 
 
Tisti, ki so odnesli največjo težo tega časa, so otroci in mladi, posebej mladostniki. To so 
leta, ko bi se morali mladostniki družiti, se držati za roke, objemati, se zaljubiti in vse to, 
kar normalni najstniki počnejo. Ti so najbolj prikrajšani. Res si želim, da ne bi ta izkušnja 
nanje vplivala do te mere, da bi se potreba po druženju, po socialnem, izgubila. Druženja 
že pred epidemijo so potekala na daljavo. Otroci in mladi so se umikali v virtualne 
svetove. Če smo jih prej skušali usmerjati stran od teh svetov, smo jih v času epidemije 
postavili pred zaslone. Treba bo zelo pretehtano pomagati otrokom in mladim razvijati 
socialne veščine, za kar so bili zaradi okoliščin v tem času prikrajšani. 
Bodimo tudi malo bolj pozorni na pozitivne zgodbe, iščimo malo več dobrega in na 
koncu bomo ugotovili, da je to nalezljiva stvar. Če se nam zdi, da vse v družbi ni najbolj 
optimalno v tem trenutku, zakaj bi čakali, da nam politiki in ostali spremenijo stvari na 
bolje? Mi smo tisti, ki lahko začnemo spreminjati! 
Bolj ko usmerjamo fokus na lepe stvari, več lepih stvari bomo okrog sebe opazili in bolj 
se nam bo zdel svet lep. To je ena majhna čarovnija, ki jo lahko vsak pri sebi naredi. Ja, in 
spet bi želela povedati, da zakon privlačnosti nenehno deluje, od nas pa je odvisno, kam 
usmerimo svoja jadra. 
 
Vse dobro vam želim in verjamem v vas, mlade! 


