
 
 

 

 

 

OBJAVE 30, ponedeljek, 11. april 2022 

Šolski dan: 141 

Šolski teden: 30 

Urnik: B 

 
 
Pozdravljeni! 
 
Za nami je zanimiv in deloven teden za vse, ki smo bili vpeti v gostovanje naših 

partnerjev Erasmus+ projekta. Cel teden smo gostili učitelje iz Francije ter učitelje in 

učence iz Poljske. Učitelj g. Matej Kraner je kot koordinator projekta bdel nad celotno 

organizacijo in koordinacijo tedenskega dogodka. Biti na razpolago vedno in ob vsakem 

trenutku, te po določenem času izčrpa in utrudi. A ker smo si ponovno znali drug 

drugemu pomagati, se je srečanje optimalno zaključilo. 

 
Tudi učitelj Matej je zapisal: 

»Rad bi se vam zahvalil za pomoč, sodelovanje in podporo, ki ste jo izkazali v preteklem 

tednu. Izkazali smo se kot odlični gostitelji, ki smo gostom ponudili vsebinsko bogat in 

raznolik program, ki se v celoti pokriva s cilji našega Erasmus+ projekta. Verjamem, da 

nam je uspelo ponesti dobro besedo o naši šoli, kraju in deželi, širom po Evropi. 

Prenašam vam tudi zahvalo sodelujočih učiteljev in učencev iz Francije in Poljske«. 

Znani so rezultati regijskega Preglovega tekmovanja iz znanja kemije. Zoja Gradiščaj in 
Tia Lucija Ornik sta osvojili bronasto Preglovo priznanje. Dosegli sta odličen 
rezultat.  Žal pa je obema zmanjkalo malo sreče za uvrstitev na državno tekmovanje, ki 



 
 

 

 

 

bo meseca maja v Ljubljani. Iskrene čestitke obema. Hvala tudi mentorici ga. Jelkiu 
Žurman. 
 

Čestitke tudi Mii Gomboc iz 5. razreda, ki je iz tekmovanja Vesele šole prejela bronasto 

priznanje.  

V četrtek bo tudi naravoslovno tekmovanje Kresnička, ki ju vodita učiteljici ga. Petra 

Starovasnik Dumić in ga. Majda Rojko. Informacije bosta podali kar sami. 

Ponovno vas želim spomniti na zbiralno akcijo starega papirja. Nekaj ga že imamo v 
šoli, v škatlah. Bo pa potrebno kar nekaj še prinesti, če želimo kontejner napolniti. Pred 
prazniki se lotevamo po domovih čistilnih akcij, zato vas želim samo spomniti, da bo 
akcija spet potekala. Kontejner bomo naročili v začetku maja, saj med prvomajskimi 
počitnicami ni smiselno, da kontejner stoji, če ni pouka.  
 
Ponovno moram spregovoriti o zadevah, ki so se žal v zadnjem času začele dogajati na 
šoli. Ali pa se dogajajo že dlje časa in ste vsi skupaj spretno skrivali. 
Nekateri starši so se spraševali, kako to, da šola že prej ni odreagirala, ali na karkoli 
opozorila. Zato, ker nismo vedeli in smo bili prepričani, da imamo učence, ki spoštujejo 
pravila šolskega reda. Te starše tudi pozivam, da naj takoj, ko kaj izvedo, obvestijo šolo. 
To bo bolj učinkovito dejanje, da se bo prej kaj zaustavilo, kot pa da se v ozadju šušlja in 
se meče krivdo na šolo. To počnejo vsi tisti, ki sami ne znajo prevzeti odgovornosti. 
Ponovno prosim vse starše, da skupaj sodelujemo in da zatremo dejanja, ki so škodljiva 
za zdravje učencev in dejanja, ki izkazujejo nasilna in agresivna vedenja učencev do 
drugih. In tak besedni zaklad, ki ni primeren za otroke in jih običajno uporabljajo odrasli. 
Tudi v besedišču, ki ga uporabljamo odrasli, moramo biti pozorni, kakšna sporočila 
dajemo otrokom. Vse slišijo in vse vidijo, čeprav mislimo, da ni tako. 
 
Vse starše pa prosim, da učencem ne kupujete elektronskih cigaret, niti ne omogočate, 
da jih učenci razpečujejo drugim. Do teh cigaret učenci  ne morejo priti drugače kot 
preko odrasle osebe.  
Prav tako pozivam vse, da jim ne kupujete energijskih pijač, kakor tudi jim ne dovolite in 
ne tolerirate pitje alkoholnih pijač. Mnogi so namreč povedali, da to počnejo tudi v 
prisotnosti staršev. In potem je šola na udaru, da nič ne naredi glede pitja alkohola.  



 
 

 

 

 

Če bi učenci šli takoj po pouku domov in se ne bi zadrževali 
nekje po Negovi, kot to nekateri učenci počnejo, bi bilo manj 
priložnosti za taka dejanja. Zato vas tudi tukaj prosimo, da 
imate kontrolo nad tem, kdaj se pouk konča, kdaj lahko pride 
učenec domov in kdaj dejansko pride. 
 
Prav tako prosim, da učence naučite uporabe WC-ja. Povejte 
jim, da je potrebno WC školjko počistiti, ko se gre na veliko 
potrebo. Da je zraven WC-ja metlica, ki je namenjena v ta 
namen. To sodi k osnovni higieni, ki se je je potrebno naučiti 
doma in za življenje.  
 
 
Prav tako se je potrebno naučiti pospravljati za sabo, ne pa 
brez dovoljenja učitelja oditi iz učilnice.  
 
 
 

 
 
Pred nami so velikonočni prazniki. Velika noč je največji krščanski praznik. Ob teh 
praznikih se po naših domovih dogajajo tudi posebni običaji. Najbolj nam je pri srcu 
ustvarjanje veliknočnih jajčk. Naj vas ta praznik poveže in iz njega naredite mirno in 
prijetno družinsko praznovanje. 
 
Uspešen teden vam želim. 


