
 
 

 

 
OBJAVE 31, torek, 19. april 2022 

Šolski dan: 146 
Šolski teden: 31 
Urnik: A 
 
Pozdravljeni! 
 

Podaljšani prosti dnevi zaradi 
največjega krščanskega praznika 
Velike noči, so verjetno v vsako 
družino prinesli več medsebojnega 
druženja, skupnega pripravljanja 
velikonočnih jedi, predvsem pa miru 
ob velikonočnem zajtrku. Kaj 

predstavljajo pirhi, potica, hren in 

šunka? V velikonočnih jedeh se 
skriva simbolika, povezana z 
Jezusovim trpljenjem in sporočilom 
praznika.  

 Potica predstavlja Kristusovo trnjevo krono, zato jo nekateri delajo v obliki 
obroča, 

 kruh je znamenje božje dobrote in človekovega dela, 
 pet rdečih pirhov spominja na kaplje krvi in Jezusove rane, 
 hren simbolizira trpljenje Jezusa in tri žeblje, s katerimi je bil pribit na križ, 
 šunka ali meso predstavljata Jezusovo telo,  
 med velikonočne jedi naj bi spadala tudi pomaranča, kar pa ni splošno poznano. 

Pomaranča predstavlja simbol gobe, s katero so Jezusu dali piti kis. 
Upam, da nam je vsem teknilo. Hvala tudi vsem tistim, ki so nam omogočili, da smo 
velikonočni zajtrk na simbolni ravni doživeli tudi vsi mi v četrtek pri šolski malici.  
 
V sredo, 13. aprila, je vlada sporočila, da nam v javnem življenju, razen z določenimi 
izjemami v zdravstvu in v domih za ostarele, ni več potrebno nositi maske. Te odločitve 
smo se vsi razveselili. Poudariti pa želim, da še vedno v celoti velja V. poglavje Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-
19, ki določa obveznosti in postopke pri razkuževanju rok in prezračevanju prostorov 
ter upoštevanju priporočil in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se boste 
slabo počutili in bi se izkazal kateri izmed znakov okužbe s covidom, vam svetujem, da 
se samotestirate.  
 
In kako je bilo na čistilni akciji? Ali ste se je udeležili? Upam, da ste naredili dobro delo 
za skupno dobro. Prosim razrednike, da zberete imena tistih v vaših razredih, ki so se 
popoldanske čistilne akcije udeležili. 



 
 

 

V četrtek, 14. 4.  je lutkovna skupina četrtošolcev v naši telovadnici odigrala lutkovno 

igrico z naslovom Bobek in barčica. Ocenjevalka, ga. Mojca Rejdko je celotno igrico in 

igralce zelo pohvalila. Rada bi se še sama posebej zahvalila mojim lutkarjem, ki so bili 

res pridni, delovni in so zdržali do konca. Bravo in ponosna sem na vas. Hvala tudi vsem, 

da ste se v tako velikem številu odzvali našemu povabilu in si prišli ogledat našo ogrico. 

Verjemite, da lutkarjem to veliko pomeni, je zapisala mentorica ga. Helena Šamperl 

Petrovič. 

 
Mentorica šolske skupnosti učiteljica Mateja Šajhar sporoča, da bo sestanek šolske 
skupnosti danes (v torek) 4. šolsko uro v učilnici gospodinjstva. Pride naj en 
predstavnik. Sestanka se bo udeležila tudi vodja prehrane, gospa Mateja Vodenik 
Pangeršič. Imeli boste možnost povedati svoje želje in predloge v zvezi s prehrano. Te 
lahko pripravite skupaj s sošolci danes v času odmorov in jih na sestanku predstavite. 
 
Danes, v torek, 19. aprila je popoldne seja sveta staršev. Najprej se predstavniki sveta 
staršev, sveta zavoda in strokovni delavci šole zberete v jedilnici, kjer boste lahko 
prisluhnili predstavitvi kandidata za ravnatelja naše šole, g. Mateju Kranerju.  
 
V torek, 26. 4. se bo v 3. razredu izvedel športni dan, pohod za Zlati sonček.  
 
Dan Zemlje je vsakoletni dogodek, ki je 
namenjen praznovanju okolja in ozaveščanju 
javnosti o onesnaženosti planeta. Na ta dan 
se po celem svetu odvijajo dogodki za 
ozaveščanje glede varovanja okolja na Zemlji.  
Pobuda za ustanovitev dneva Zemlje se je rodila 
leta 1969. Tistega leta se je v Kaliforniji zgodil 
velik razliv nafte. Do takrat največji razliv nafte 
se je zgodil v začetku leta 1969 v Santa Barbari 
v Kaliforniji in povzročil ogromno škode. Zato 
je bilo predlagano, da se 22. aprila odvijajo 
razne delavnice in izobraževanja, ki se 
osredotočajo na izobraževanje javnosti o okolju, 
torej ozaveščanje skrbi za planet Zemljo tudi pri 
otrocih in učencih v javnih izobraževalnih ustanovah. 
 
V petek, torej, praznuje planet Zemlja rojstni dan.  Ta dan bomo v okviru projekta 
Zdrava šola izvedli ure športa s posebno vsebino – Tek podnebne solidarnosti, ki ga že 
nekaj let izvajamo na pobudo Slovenske Karitas.  S pretečenimi kilometri, ki jih 
nabiramo skupaj z učenci, pomagamo graditi dvanajsti »Krog solidarnosti, okoli planeta 
Zemlje«. Osrednji cilj teka je ozaveščanje o podnebnih spremembah ter njenih 
posledicah in kako lahko sami pripomoremo k skrbi za naravo.   



 
 

 

Tek bomo izvedli še nekaj krat do konca šolskega leta ter z njim obeležili  in se navezali 
na posamezne mednarodne dneve, ki v ospredje postavljajo skrb za zdravje nas in 
našega planeta. Tekli bomo še: 
-15. maja (Svetovni dan podnebnih sprememb), (16 maj) 
-25. maja (Dan Afrike),  
-5. junija (Svetovni dan okolja)... (6.6.) 
-ali po svoji presoji z namenom zbrati čim več kilometrov na šoli.  
  »Zemlja je velika učiteljica tistim, ki ji znajo prisluhniti,« je zapisala Louise Hay. 
Prisluhnimo ji tudi mi.  
 

V 3. razredu bo v petek, 22. 4. tehniški dan na temo pomladi in svetovnega dneva 
Zemlje. Pred tremi leti smo se  na eni izmed konferenc dogovorili, da o pomembnosti 
zavedanja svetovnega dneva Zemlje  vsi razredniki nekako obeležimo ta dan. 
Koordinatorica Unesco šole, ga. Petra Starovasnik Dumić  vabi in spodbuja, da nastanejo 
kakšni razredni izdelki, ki jih bomo obesili na UNESCO tabli. Razrednike prosi za res 
kratko poročilo, kaj so počeli.  
Učenci predmetne stopnje bodo pri uri geografije reševali kviz. 
 
V petek, 22. aprila je tudi zaključno fotografiranje. Prične se z vrtcem in nadaljuje v 
šoli. Upamo, da bo lepo vreme, da se  bomo lahko fotografirali zunaj pod brezami. 
 

V soboto, 23. aprila je svetovni dan knjige. Ali veste, zakaj praznujemo svetovni dan 
knjige in avtorskih pravic ravno 23. aprila? 
23. aprila goduje sveti Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov, kmetov, 
rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in konjenikov. 
Jurjevo  je v Kataloniji dan vrtnice in dan knjige. Ta dan si Katalonci 
po  tradiciji  podarjajo vrtnice in knjige. Praznik je tudi 
priložnost  za spodbujanje k prodaji knjig: kdor na 
jurjevo kupi knjigo, dobi v dar še vrtnico.  
Seveda je praznik tesno povezan s književnostjo: tega 
dne sta umrla znamenita književnika: Miguel de 
Cervantes in William Shakespeare. Oba leta 1616. V 
počastitev teh in vseh književnikov sveta je UNESCO 
leta 1995 razglasil  23. april  za svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic. V Sloveniji je praznik knjige naletel 
na odličen sprejem ; iz enega dneva smo praznovanje 
raztegnili na pet dni.  
Z idejo in geslom prireditve »Podarimo knjigo«  se 23. april uvaja kot dan podarjanja 
knjig.  
 
 



 
 

 

Kako bomo ta dan obeležili na naši šoli? Obeležili ga 
bomo v petek 22. aprila, z različnimi dejavnostmi, saj 
je ta dan nekako za nas ZAKLJUČEK BRANJA ZA BRALNO 
ZNAČKO V ŠOLSKEM LETU 2021/22  
»Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k 
branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in 
polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se 
spoprijateljili z njo. Želimo si še več: da bi postali redni 
bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.« 
 
 Izvedli bomo bralni opoldan oziroma popoldan. Učenci 1. in 
2. razreda bodo imeli bralni opoldan (12-14.30), kjer bodo 
med drugim brali zgodbo Mavrična ribica, na pomoč; avtorja 
Marcusa Pfisterja. Učenci 3. razreda bodo z dejavnostmi 

pričeli ob 13. uri, učenci od 4. do 9. razreda pa s svojimi mentorji/učitelji (Majda Rojko, 
Aleš Škrobar in Jerica Golob Peterka) ob 14. uri. Hkrati bomo obeležili še projekt Menjaj 
branje in sanje (učenci prinesejo svojo knjigo, v šoli ali doma na majhen list, ki ga vložijo 
vanjo, napišejo misel. Knjige najprej skupaj pogledamo, nato si jih izmenjamo) ter projekt 
Noč branja, v sklopu katerega smo dobili knjižno gradivo za branje, in sicer avtorice Nike 
Kovač, Pisma tebi. Poleg branja smo jim mentorji pripravili tudi majhno presenečenje kot 
nagrado za opravljeno bralno značko. Seveda bodo učenci in učenke, ki so branje za bralno 
značko opravili, ob koncu šolskega leta nagrajeni s priznanjem.  
V ponedeljek, 25. aprila, so pogovorne ure in zadnji skupni 
roditeljski sestanek z izobraževalno tematiko. Naslov 
predavanja je: Vzgoja za zmerno in uravnoteženo uporabo 

zaslonske tehnologije in ga bo izvedel dr. Mitja Muršič iz 
Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Maribor. 
Izbrana tema je izjemnega pomena za vzgojno delovanje 
staršev, zato ste vsi prijazno povabljeni k udeležbi.  
 
V torek, 26. 4. 2022 ob 17.00 bo SKUPNA VEČERJA, ki jo 
bodo pripravili učenci 8. razreda za starše in učitelje. Tega 
dne bo za učence 8. razreda TD. 
 

Na povabilo Slovenskega Karitasa smo se ponovno, kot že nekaj let doslej, priključili akciji 
»Pokloni zvezek«. Zvezke zbiramo za  več kot 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev 
v Sloveniji. V lanskem letu je sodelovalo 208 osnovnih šol in 83 vrtcev. Skupaj smo  zbrali 
več kot 28.000 zvezkov.  
Učenci, ponovno vas vabim k podpori, solidarnosti in sodelovanju v akciji. Poklonite nov, 
velik, črtan zvezek za otroke, ki so se skupaj s starši znašli v stiski. Lahko pa darujete tudi 
druge šolske potrebščine. Prejeli boste še razglednico, ki jo priložite v zvezek.  Nanjo 
zapišite misel, sporočilo, pozdrav... ali narišite  risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo 
zvezek prejel.  Zvezke zbirate po matičnih učilnicah. Akcijo bomo zaključili 10. junija, 
sporoča ga. Vesna Pintarič. 
 



 
 

 

Sledijo praznični dnevi, ki so tudi v sklopu vaših prvomajskih počitnic. Še posebej 
učence 6. in 9. razreda nagovarjam, da v spletnih učilnicah naložene NPZ-je iz prejšnjih 
let rešujte. Do njih lahko dostopate tudi preko RIC-a , kjer boste našli stare primere NPZ-
jev in še celo rešitve so pridane. Čim več časa boste posvetili tem nalogam, več spretnosti 
boste pridobili in se naučili tudi  drobnih pasti, ki so nastavljene. Najbolj pa je 
pomembno, da natančno preberete navodila. 
 
V sredo, 27. aprila, je državni praznik, ki je poimenovan kot dan  upora proti 
okupatorju. 
 

1. maj je simbol mednarodne solidarnosti 
vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki 
so se zgodili na začetku maja 1886 v 
Chicagu (v ZDA). Delavci so takrat 
postavili zahtevo po 8-urnem delovniku, 
vendar pa jih je pri tem ovirala policija. V 
spopadu je umrlo veliko ljudi. Vsakoletne 
demonstracije ob 1. maju v spomin na te 
dogodke so prerasle v proslave, ki so 
postale oblika delavskega boja. Takšnih 
proslav in praznovanj je tudi v Sloveniji 

nekaj, a se mi zdi, da vedno manj. Načeloma so povezana s kurjenjem kresa na večer 
pred prvim majem.  
 
Prijetne prvomajske počitnice vam želim. Koristno jih preživite! 


