
 

 
 

OBJAVE 20, ponedeljek, 31. januar 2022 

Šolski dan: 93 
Šolski teden: 21 
Urnik: A 
 
Pozdravljeni! 
 
 
Zaključujemo 1. ocenjevalno obdobje. Glede na razmere, v katerih 
živimo in delamo, so nepredvidljive in vedno znova se moramo 
prilagajati razmeram. Tako je tudi v življenju. Življenje ni stalnica, 
nikoli se ne moremo zanašati samo na pretekle izkušnje, ampak je 
vsak dan nov izziv. Dobro, da smo se že nekoliko navadili na tak 
nepredvidljiv način življenja in da nas neka novost ali sprememba 
ne spravi s tira, ampak začnemo takoj iskati rešitve. 
Tudi vi morate krmariti med delom na daljavo in delom v šoli. 
Vsak dan je kaj novega, a vam moram priznati, da ste bolj 
fleksibilni in pripravljeni ter sprejemati spremembe, kot nekateri 
odrasli.  
Ocenjevalno obdobje je bilo večinsko za vse zaključeno uspešno, 
le nekateri posamezniki boste imeli priložnost in možnost, da še 
popravite negativne ocene. Vem, da vam bo uspelo z lastno voljo in s pomočjo učiteljev 
ter staršev.  
 
Danes so pogovorne ure za starše 1. in 2. razreda, tudi z namenom, da se pojasnijo 
opisne ocene staršem.  

 
Danes je dan brez cigarete, ki je posvečen opuščanju 
kajenja. Razširjenost kajenja se po podatkih v 
Sloveniji sicer zmanjšuje, a še vedno kadi vsak četrti 
odrasli prebivalec. Kljub temu NIJZ kadilce spodbuja k 
opustitvi kajenja, saj ta prinese številne koristi za 
zdravje v vseh starostnih obdobjih, sploh pa v času 
epidemije covida-19. Kajenje tobaka škoduje tako 
rekoč vsem organom v telesu in škodljivo vpliva na 
zdravje skozi celotno življenje. Kadilci so bolj dovzetni 
za okužbo z novim koronavirusom in imajo zvišano 

tveganje za težji potek covida-19. Opustitev kajenja prinese številne koristi za zdravje v 
vsakem starostnem obdobju, v času covida-19 pa pomeni pomembne dodatne koristi za 
zdravje. Odvaditi se je težko, zato je modro poiskati strokovno pomoč. 
 
 
2. februarja, sredo je tudi svetovni dan mokrišč. Mokrišča so pomemben življenjski 
prostor za mnoge živali. Zato je prav, da zanje tudi poskrbimo. Mokrišče je področje, ki je 



 

 
 

redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča 
razširjenost rastlinskega in vodnega življenja, ki za rast in razmnoževanje potrebuje 
mokro ali občasno mokro prst. 

 
 
Počasi je potrebno začeti pripravljati novo šolsko 
leto 2022/23. V februarju so vpisi v novo šolsko 
leto, zato bomo v petek, 4. februarja izvedli prvo 
srečanje s starši prvošolcev. Srečanje bo ob 16.30. 
uri, in sicer preko zoom povezave. 
 
 
 

 
Pa še to! 
Ko običajno zjutraj grem po stopnicah do svoje pisarne, naletim na koščke blata. To je 
znak, da se ne preobuvate v avli šole, na za to dogovorjenih mestih, ampak greste s čevlji 
kar do učilnice. Ni prav in ni pošteno, da se ne držite dogovorov. Če ni javne delavke pri 
vhodu, da bi vas kontrolirala, še to ne pomeni, da pravila ne veljajo. Bodite nadzorniki 
sami sebi in se držite tistega, kar je prav, ne da bi potrebovali »policaja«.  
 
 
Miren pričetek tedna vam želim. Nekateri učenci in zaposleni se vračajo, drugi manjkajo. 
Morda pa se bomo na tak način prekužili. Bodite pogumni in korajžno stopite v 2. 
ocenjevalno obdobje. 
 
 
 

 

 

 
 


