
 

 
 

OBJAVE 22, sreda, 9. februar 2022 
 
Šolski dan: 103 
Šolski teden: 22 
Urnik: B                     

Dobro jutro! 

Včeraj je bil državni praznik – praznik kulture, ki ga praznujejo le redke države, če ga sploh 

praznujejo.   

Hvala vsem, ki ste pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Lepo je, 

da ste si izbrali pravi ambient za snemanje – naša knjižnico, ki je tudi na nak način 

hram učenosti. Dragi nastopajoči učenci – odlično ste se odrezali. Res vas moram 

pohvaliti. Hvala tudi vsem ostalim učiteljem, ki ste v ozadju to proslavo pripravili. 

Morda, morda pa bo drugo leto že lahko v živo.  

Okoli Prešernovega dneva zelo veliko govorimo o kulturi, potem pa skoraj skozi preostalo 

leto pozabimo nanjo.  Kako pa je z našo kulturnostjo? Mislim na tisto, ki ji pravimo kultura 

medčloveških odnosov, bontona, spoštovanja simbolov naše države? Ali ni v njih vedno 

preveč nestrpnosti. Na spletu lahko beremo take reči, da se človeku zvrti …  

Včasih so nas učili, da se kultura izkazuje tudi v odnosih med ljudmi nasploh. V tem, da se 

pozdravljamo in poskušamo biti drug z drugim prijazni. V zadnjem času postaja moderno 

tudi biti prijazen do okolja, v katerem živimo … Stalni izziv k širitvi kulturnega polja je 

tudi v možnosti, da sami postanemo v teh rečeh bolj aktivni. Da nismo le "uporabniki" 

umetniških in kulturnih storitev, temveč jih tudi sami 

soustvarjamo, kot izvajalci. Vsak lahko hodi v opero in na 

koncerte, tisti, ki imajo posluh, pa se lahko tudi sami pridružijo 

enemu od številnih pevskih zborov in pihalnih godb. Ne more 

biti vsak pisatelj, lahko pa več bere, hodi v knjižnice in kupuje 

knjige. Vsak lahko gre v muzej, marsikdo pa ima staro hišo, ki 

jo lahko ohrani, namesto da bi jo podrl. Ne hodi vsak v arhive, 

ima pa skoraj vsak doma kakšne stare dokumente, listine, 

fotografije, ki jih lahko zavrže ali pa ohrani.  

Zato budimo kulturni na kakršenkoli način, in to ne samo na 

Prešernov dan, ampak vsak dan v letu.  

Povabila pa bi vse, še posebej tiste, ki obravnavate Prešerna, 

da si lahko na SLO 1 ogledate proslavo ob slovenskem 

kulturnem prazniku. Predstavljen je bil Krst pri Savici. 



 

 
 

Proslava je bila na programu v ponedeljek, 7. februarja ob 20. uri.  

Učiteljica in mentorica ga. Jelka Žurman sporoča: »Znani so rezultati šolskega tekmovanja 

iz znanja kemije za bronasta Preglova priznanja. Uspešno so tekmovali učenci 8. razreda 

Tia,  Zoja in Nikola. Na regijsko tekmovanje, ki bo 26. marca,  sta se uvrstili Tia Lucija Ornik 

in Zoja Gradiščaj. Iskrene čestitke vsem trem za dobre rezultate.«  Enako čestitamo vsi 

ostali šoli. 

V petek popoldne je bilo prvo uvodno srečanje s starši bodočih prvošolcev, ki sva ga 

izvedle skupaj s svetovalno delavko Urško.  Urška je že v ponedeljek izvajala vpis. Točno 

koliko se jih bo vpisalo, še v tem trenutku ne vemo, a dovolj, da lahko mirno spimo glede 

kombinacij. 

Načrtovan plavalni športni dan, ki je bil planiran za danes, sredo, 9.februarja, je zaradi 

epidemioloških razmer odpovedan, je sporočila učiteljica ga. Vesna Pintarič. 

V četrtek, 10.februarja, bo ob 16. uri izobraževalna konferenca za zaposlene v vrtcu, 

povabljene pa so tudi učiteljice v 1. triletju.  

V petek, 11.2. in v soboto, 12.2. sta informativna dneva za devetošolce. Glede na 

razmere, bodo to virtualna srečanja in bodo povezave na predstavitve objavljene na tistih 

spletnih straneh šole, na katere bi se želeli vpisati. Slišala pa sem, da posamezne šole 

tekom leta tudi pripravljajo dneve odprtih vrat, kjer si boste v živo lahko pogledali šolo in 

vas bodo individualno popeljali po šoli. Preverite, kje bodo dane te možnosti. 

Tako, zdaj pa veselo na delo. 


