
 
 

OBJAVE 18, ponedeljek, 10. januar 2022 

Šolski dan: 83 
Šolski teden: 18 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Sobotni Trstenjakov pohod je bil uspešno izveden. Učitelji so sporočali, da ste se, še 

posebej mlajši otroci izjemno izkazali, sama pa vem, da je enako bilo tudi pri starejših. 

Zelo ponosna sem na vse vas, ki ste šli na pohod, ne da bi si iskali kakršne koli izgovore. 

Verjetno se vi ne spomnite Petre Majdič, tekačice na smučeh, ki je padla, a je kljub 

poškodbi zbrala vse moči in 

pripeljala do cilja, ter osvojila tretje 

mesto. Imela je počena rebra in 

predrto podpljučnic, zato je težko 

dihala. Verjetno pa veste, da je tek 

na smučeh izjemni naporna 

disciplina. Pa ne želim toliko 

razpravljati o tem dogodku iz 

športnega sveta iz preteklosti, 

ampak poudariti to, da je za uspeh 

potreben napor in izjemna želja, da 

prideš do cilja. Občutek, da kljub velikim naporom, uspeš priti do cilja, je neverjeten. Ne 

da se ga opisati, ampak samo doživeti. Zato pa ste vsi tisti, ki ste šli na pot, zame 

zmagovalci. Zmorete, čeprav je težko. In to je pomembna veščina, ki je nujna za življenje. 

Na tak način postajate odgovorni, si ne iščete izgovorov, ampak sprejmete dejstva in se 

soočite tudi s posledicami. Tudi sama sem si popoldne privoščila kakšno urico spanca za 

počitek, vendar je bil občutek, da sem bila z vami, res nekaj čudovitega, prijetnega. 

Hvaležna sem za vse in vsem, ki ste šli na Trstenjakov pohod in si niste iskali izgovorov.  

V tem tednu bi želela izpostaviti to, da se približuje zaključek ocenjevalnega obdobja. 

Dve ocenjevalni obdobji vseeno ostajata, vendar pa za vsako ocenjevalne obdobje ne bo 

potrebno pridobiti toliko ocen, kot je določeno za predmete po Pravilniku za preverjanje 

in ocenjevanje. 

Učitelje prosim, da se dosledno izvajajo preverjanja znanja. Preverjanja znanja so zelo 

pomembna, saj je nujno potrebno preveriti nivo znanja in to pravočasno, da se še lahko 

dopolnijo vrzeli znanja ali slabšega razumevanja. Torej, ne tik pred ocenjevanjem. Prišla 

je okrožnica, ki pojasnjuje število ocen glede na posamezne predmete in glede na število 

ur le-tega v predmetniku. 



 
 

V četrtek, 13. 1. 2021, je 4. strokovna konferenca, in sicer ob 16. uri. Izvedena bo preko 

video konference zoom. Predavanje bo trajalo 1 uro, nadaljevali bomo tudi z našimi 

zadevami. Povezava bo posredovana jutri. Za sodelovanje na konferenci si pripravite 

tudi barvice. Predavanje bo izvedla  

Ob Trstenjakovem rojstvu, ob njegovi 116 letnici rojstva, me navdajajo nostalgična 

čustva. Čutim potrebo, da izrazim svoja čutenja, čeprav me nekateri sploh ne boste 

poslušali. Bom pa imela občutek, da sem naredila tisto, kar je bila moja želja. 

Sama si želim, da bi se vsi skupaj, ki smo v tej šoli, počutili prijetno, umirjeno in varno. 

Varneje pa se počutimo, če vladajo lepi in spoštljivi odnosi, kjer se znamo pogovarjati, 

kjer ni prostora za grde besede, obtoževanje in nesramno vedenje. V prijetnem okolju se 

sošolci med seboj opozarjate, če se kdo ne obnaša primerno, če je kdo agresiven in 

besede kot: pozdrav, hvala, prosim, oprostite, lep dan želim – postanejo izraz uglajenega 

vedenja. Spoštljivi in vzgojeni učenci ste v ponos sebi, staršem in nam, ki se trudimo, da 

boste s primernim ravnanjem lahko potrkali na vsaka vrata, prosili za pomoč, če jo boste 

potrebovali sami, ali prosili za pomoč, ko boste vi želeli komu pomagati. Z dobro vzgojo 

vam želimo pomagati, da boste srečni, nasmejani, da se boste znali veseliti svojih 

dosežkov, da boste zmogli sprejemati tudi neuspehe in se iz njih kaj naučili, da boste 

zadovoljni, da boste radi pomagali sošolcem in drugim ljudem, da boste čutili stiske 

drugih in se spoštljivo obračali na vse nas, ki skrbimo za vaše znanje, dobro počutje in 

vašo varnost ko ne bomo več vaši učitelji.  

Odločimo se, da bo ta teden poseben. Vsi bomo še posebej prijazni in vljudni drug 

do drugega, se bomo pozdravljali in kaj lepega povedali. In potem lahko z enako 

željo nadaljujemo še naslednji teden in naslednji in naslednji… 

 


