
 
 
 

OBJAVE 8, ponedeljek, 17. oktober 2022 
 
Šolski teden: 8 
 
Dobro jutro! 
 
Skupina devetošolk se trenutna nahaja na jezikovnem popotovanju po Londonu, vsem 
želimo pristno doživetje britanske kulture.  
V nedeljo, 16. 10. 2022, smo obeleževali svetovni dan hrane, danes praznujemo svetovni 
dan revščine. Vodja šolske prehrane, učiteljica Mateja Vodenik Pangeršič je ob tem 
dogodku zapisala nekaj besed: 
»Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacija za 
hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu hrane izpostavlja 
nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost s sloganom »Nihče 
naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«). Priča smo pojavu epidemije zaradi 
koronavirusa SARS-CoV-2, migracijam, podnebnim spremembam, vojaški agresiji v 
neposredni bližini, zvišanju cen energentov, hrane itd., opažamo pa tudi, da se je 
geopolitični položaj EU, za katerega so že več let značilne nestabilne razmere v sosednjih 
regijah Evrope ter zapleteno in zahtevno okolje, močno spremenil. Naša naloga je, da 
zgradimo trajnostni svet, v katerem ima vsakdo in povsod dostop do energijsko in 
hranilno primerne hrane. Danes se proizvede dovolj hrane, da se nahranijo vsi na planetu. 
Težava je dostop in razpoložljivost hrane, ki ju vedno bolj ovirajo zgoraj našteti izzivi.  
Tudi mi bomo na naš način obeležili Svetovni dan hrane, danes v ponedeljek 17.10.2022 
ko pa obeležujemo Svetovni dan revščine. Za malico bomo imeli pestro izbiro vsega, kar 
imate vi radi, vzemite tisto kar najraje jeste in toliko kolikor boste pojedli.  
Zavestno se odločite, danes na Svetovni dan revščine, da bo lonec za odpadke prazen in 
boste pojedli vse, kar si vzamete. Tako bomo tudi mi obeležili ta dva dneva povezana s 
hrano.« 
V sredo, 19. 10. 2022, bo potekalo šolsko tekmovanje Proteus. Mentorica je učiteljica Jelka 
Žurman. 
 
Rad bi še vas opozoril, na nevarnosti pitja energijskih pijač. Opažam namreč, da učenci 
posegate po teh nezdravih napitkih. Pitje energijskih pijač lahko povzroči naslednje 
težave kot so: srčni zastoj, glavoboli in migrene, anksioznost, nespečnost, diabetes tipa 2, 
odvisnost, tresavica in nervoza, bruhanje, alergijske reakcije, visok krvni pritisk in mnoge 
druge. Zato vam priporočam, da se odžejate z vodo, čaji ali razredčenimi sadnimi sokovi. 
 
Želim vam uspešno delo. 
 

Matej Kraner 


