
 
 
 

OBJAVE 6, ponedeljek, 5. oktober 2020 
 

Šolski dan: 24 
Šolski teden: 6 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 

Včeraj je bil 4. oktober – to je  dan boja proti mučenju živali. Želela bi vas spomniti na 
povabilo Društva za zaščito živali Pomurja na zbiranje hrane za pse in mačke. Mi že 
sodelujemo v tej akciji vrsto let. Prav je, da se odzovemo tudi letos. Učiteljica ga. Majda 
Rojko, vabi, da z akcijo zbiranja hrane kar pričnemo. Letos ob obeležitvi dneva boja proti 

mučenju živali, bomo zbirali hrano po razredih v kartonskih škatlah. S tem se bomo na 

nek način tudi oddolžili za današnje dejavnosti članic DZŽP . 

Torej bomo danes prisluhnili predstavnikom društva zgodbam o zavrženih in 
prostoživečih živali v  0. uri, nadaljevale pa se bodo še druge delavnice. 
7.30: predavanje Živalim prijazno (za 6. - 9. razred v telovadnici) 
8.20: pravljična ura in delavnica z glino (1. triada) 
9.10: kuharska delavnica (4. in 5. razred) 
 
 
SVETOVNI DAN UČITELJEV je DANES,  5. oktobra.  
 
Nekaj misli iz knjige Srčni učitelj, ki jo je 
zapisala učiteljica biologije: 
»Ne uči otrok, kako biti bogat. Uči jih, 
kako biti srečen. Ko bodo odrasli, 
bodo tako poznali vrednost stvari, ne 
zgolj njihove cene.« Victor Hugo 
Korenine vsake družbe, države, sveta 
smo mi. Ko bo prebujenih ljudi več kot 
tistih, ki živijo na avtopilotu, bomo priča 
čudežem. Čudežem, ki si jih v sebi vsi 
močno želimo, saj smo vsi le – čuteči 
ljudje. 
Vzajemno spoštovanje dela čudeže. Jaz 
cenim učence, njihovo delo, pozornost in trud, oni pa cenijo moje delo, mi prisluhnejo in 
me upoštevajo kot avtoriteto. 
Mora torej biti učitelj avtoriteta? Da. Sposoben mora biti voditi uro in ohranjati mir. 
Vendar lahko pri tem izbira načine, kako to doseči. »Stari« načini so že izžeti. 
Potrebujemo srčne učitelje, ki razumejo, kaj je njihovo poslanstvo in kakšen vpliv imajo 
na otroke. 
Vsem učiteljem čestitam ob njihovem dnevu in se jim zahvaljujem za vse tisto delo, ki ga 
opravijo več, z večjim žarom in veliko ljubeznijo do otrok. 
 



 
 
 

In kaj so zapisali starši! 

Danes je priložnost, da se spomnimo ljudi, ki so nas oblikovali, da smo postali to, kar 
smo. Danes je dan učiteljev, a vsi vemo, da v resnici simbolizira leta in leta truda. 
Poučevanje ni sprehod po parku. Poučevanje je veliko več od podajanja učne snovi. 
Poučevanje je srčnost in neskončna odgovornost do mladih, ki naj bi v družbo vstopili 
kot izobraženi, sočutni, spoštljivi in odgovorni ljudje. Z veseljem do znanja. 
 Dejstvo je, da smo do letošnje izkušnje s šolanjem na domu vlogo učitelja razumeli kot 
nekoga, ki posreduje znanje. Bolj se ne bi mogli motiti. Prepričan sem, da v tem trenutku 
ni starša, ki bi se mu delo učiteljev zdelo nezahtevno. Verjamem, da se nas večina ni 
zavedala, kaj vse poleg "klasičnega" pouka šola omogoča našim otrokom, ter da učni 
proces zahteva visoko usposobljenega učitelja in ustrezna didaktična gradiva. Samo 
spomnimo se, koliko težav in stisk se je porodilo, ker učitelj ni mogel razložiti učne snovi 
in ustrezno preveriti učenčevega razumevanja. Starši in učenci so se sicer v času 
pandemije potrudili, da učni proces ne bi zastal, a se je hitro izkazalo, da kakovostnega 
učnega procesa brez neposrednega stika z učiteljem ni mogoče nadomestiti.    
 Ob zaprtju šol smo prišli do še enega dragocenega spoznanja – kako pomembna sta 
učiteljeva osebnost ter njegov odnos do dela in učencev. Med karanteno se je namreč 
jasno pokazalo, da je to, kar se dogaja med učiteljem in učencem, pomembnejše kot golo 
poučevanje. Spomnimo se, kako zelo je otrokom manjkal pristen stik z učiteljem, ki ga 
razume, zna usmerjati in spodbujati. 
 
Danes, v ponedeljek, 5.10.2020 se prične Teden otroka, letos na temo ODGOVOR JE 
POGOVOR in se zaključi v nedeljo 11. oktobra.   
V letošnjem letu se Teden otroka povezuje s TOM telefonom, ki praznuje 30 let. TOM 
telefon je telefon za otroke in mladostnike. Nastal je kot čustvena opora otrokom in 
mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami in stiskami. 
Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave, jih 
prosijo za nasvet ali dodatne informacije. Na tak način želijo svetovalci  mlade vzpodbuditi 
k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti, ter jih pripraviti na samostojno 
reševanje konfliktnih situacij. 

 
 

TEDEN OTROKA 
v PODALJŠANEM BIVANJU  (5.10.-9.10.2020) 

                                                  



 
 
 

V tednu otroka  načrtujemo naslednje dejavnosti:     
      

PONEDELJEK,  
5.10.2020 

TOREK, 
6.10.2020 

SREDA, 
7.10.2020 

ČETRTEK, 
8.10.2020 

PETEK,  
9.10.2020 

TOM 
TELEFON , 

risanje 
telefonov   

 2. in 3. 
skupina     
(Blanka 

Mlakar, Vesna 
Pintarič) 

 
RISANJE 

TELEFONOV S 
KREDO PO 

ASFALTU ALI 
NA RISALNI 
LIST       (1. 
skupina  - 

Marija 
Šebjanič) 

 

ŠOLSKI  KINO 
S KOKICAMI 

Stari 
slovenski film:   

Kekec                
(1. skupina-

Marija 
Šebjanič) 
Sreča na 

vrvici (2.in 
3.skupina – 

Blanka 
Mlakar) 

 

BRALNI 
DOPOLDAN       
(1.razred – 
Mateja V. 

Pangeršič) 
BRANJE 

PRAVLJIC (Jelka 
Žurman, 

Zvezdana Zorec, 
Blanka Mlakar) 

IZDELAVA 
VREČK ZA 
KOSTANJE                  
(1.,2.in 3. 
skupina) 
BRALNI 

POPOLDAN 
prijavljeni 

učenci. 
 

8.15 Lutkovno 
gledališče KU-
KUC. PALČICA 

12.00  
SAJENJE 

DREVESA 
MIRU 

(Petra S. 
Dumić) 
ŠALJIVE 

ŠTAFETNE 
IGRE 

 1. skupina 
(Marija 

Šebjanič) 
2. in 3. 

skupina 
(Vesna 

Pintarič., Jelka 
Žurman) 

PEKA 
KOSTANJEV 

 ( Iztok 
Kuzmič) 

PRAVLJICA IN 
IGRA Z 

LASTNIMI 
IGRAČAMI 

( 1. skupina – 
Marija 

Šebjanič) 
 

KVIZ 
(2. in 3. 

skupina – 
Zvezdana 

Zorec) 

 
 
Prošnja:  
Prosimo vse zaposlene šole in vrtca, da v četrtek, 8.10.2020, do 12.00 ure 
odstranijo vse avtomobile iz šolskega dvorišča (lahko ostanejo na označenem 
parkirnem prostoru).  Zaradi ukrepov se moramo razdeliti v skupine in 
potrebujemo celotno dvorišče in igrišče. 
Prosimo, da se ta dan organizira varstvo vozačev v učilnici. Hvala za razumevanje. 
 

Jutri, v torek, je otvoritev obnovljenih prostorov v vrtcu, in sicer ob 9.30. Vrtčevski otroci 
bodo pripravili programček ob mentorstvu vzgojiteljic. Veseli smo, da imajo naši najmlajši 
boljše pogoje za svoje bivanje. Obiskal jih bo tudi g. župan. Prireditev bo na prostem pred 
vrtcem.  
 

V sredo, 7. oktobra je bralni dopoldan za vrtec in 1. r. OŠ ter bralni popoldan za 
učence od 2. do 9. razreda od 14. do 16. ure. 
 



 
 
 

Za obvestila in prijave poskrbi ga. Majda Rojko, za izbor knjižnega gradiva knjižničarka 
Zvezdana, za bralne dejavnosti primerne razvojni stopnji izvajalke bralnega popoldneva, 
za malico pa vodja prehrane, Mateja Vodenik Pangeršič.  
 
Pa še nekaj obvestil glede nošenja MASK v vzgojno-izobraževalnih ustanovah: 
 
 Vlada Republike Slovenije je 02.10.2020 ob 23.15 uri na dopisni seji sprejela »Odlok o spremembah Odloka o 

začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju 

»Sprememba Odloka«). S tem aktom, v uradnem listu bo »Sprememba Odloka« predvidoma objavljena 03. 10. 

2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od 

nedelje, 04. 10. 2020 dalje. 
»Odlok« z dne 18. 09. 2020 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru zaradi preprečitve 
ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge 
oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos 
in usta). 
Ne glede na navedeno pa tokratna »Sprememba Odloka« določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask 
ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer je to za otroke v vrtcih 
in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.  
Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike 
pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri 
opravljanju neposrednega dela z učenci in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.  
Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni 
možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.  

Pri gibanju otrok in zaposlenih izven učilnic, predavalnic - v skupnih prostorih zavoda se 
uporabljajo določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 09. 2020. 
TOREJ – SE UPORABLJA MASKA. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dnevno spremlja epidemiološko stanje v 
vrtcih, šolah in zavodih preko aplikacije. Trenutna epidemiološka situacija v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah izkazuje, da je delež okuženih udeležencev izobraževanja ter 
udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, nižji kot v obdobju med 15. in 25. 
septembrom in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces mogoče organizirati kot 
določa tokratna »Sprememba Odloka«.  
 
 V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni 
list RS, št. 124/20) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:  
1. otroke v vrtcu,  

2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku,  

3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 3. razreda osnovne 
šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,  

4. učitelje od 4. razreda osnovne šole in učitelje srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti 
vsaj 2 m medosebne razdalje,  

5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,  

6. osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.«.  

 
 
Pa uspešen in prijeten teden  vam želim.  


