
 

 

 
OBJAVE 26, ponedeljek, 15. marec 2021 

Šolski dan: 124 
Šolski teden: 26 
Urnik: B 
Dobro jutro!  
 
 

Upam, da ste dobro, odlično razpoloženi, polni navdiha in dobre volje. Verjamem, da se 
ne prepuščate malodušju in jamranju, ampak da svoje življenje in svoje odločitve 
odgovorno vzamete v svoje roke. Včasih ne gre ravno po načrtih, ampak če ste vztrajni in 
pred sabo vidite svoj cilj, vam bo to gotovo nekoč  uspelo. Nikar ne mislite, da so za vaše 
težave in neuspehe krivi drugi. Bodite trmasti in vztrajajte. 
 
Kako je z MASKAMI? 
Na spletni strani je ponovno objavljeno navodilo glede nošenja mask. Maske so obvezne 
za vse, ki vstopajo v šolo. Znotraj učilnce so obvezne maske za vse učence od 6. do 9. 
razreda. Ni izjem, čeprav posamezni starši imajo drugačno mnenje. Nošenja mask si 
nisem izmislila jaz, ampak je tako določila vlada, ker s tem ukrepom varujemo zdravje 
vsakega posameznika. Naj tudi spomnim še na to, da maske niso potrebne med 
izvajanjem športa. So pa potrebne zunaj, na prostem, če med sabo ni zagotovljene 
razdalje 2 m. Tako je opredeljeno v  Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je še v veljavi. Torej, ko čakate na 
avtobus, ali se pogovarjate zunaj po skupinah, imate maske. 
 
Jutri,  v torek, 16. 3. 2021, je za drugi del skupine vzgojiteljic in učiteljic 1. triletja 
izobraževanje. Udeleženci bodo skozi predavanje spoznali, kaj je osnova za dober 
govorno jezikovni razvoj,  pomen sluha za predšolskega otroka, mejnike govorno 
jezikovnega razvoja do 6 leta starosti,  kdaj poiskati pomoč, kako spodbujamo govorno 
jezikovni razvoj otroka v posameznem starostnem obdobju, kdaj govorimo o govorno 
jezikovnih motnjah in kako pomagati otrokom z govorno jezikovnimi motnjami. Izvedla 
ga bo mag. Irena Varžič, prof.def. surdo-logo v okviru projekta Z roko v roki poMOČ. 
 

V petek, 19. marca obeležujemo svetovni 

dan pripovedništva..  

Jaz pa bi vas vse povabila k trem različnim 

natečajem, ki bi jih izvedli v okviru 

proslavitve naše Slovenije, ki bo stara 

junija 30 let.  

Vsebina razpisa bo podrobneje še 

predstavljena. Bistveno izhodišče pa je 



 

 

 

obletnica naše samostojnosti. Vabimo vas, da sodelujete v literarnem, likovnem ter  

fotografskem natečaju, ki letos nosi naslov Vse najboljše, Slovenija! Več podrobnosti 

boste izvedeli koncem tedna, po srečanju kulturnega tima. 

21. marca (prvi pomladni dan) je Unesco razglasil za svetovni dan poezije. Z njim želi 

opozoriti na jezikovno pestrost in raznolikost poetičnega izraza. Slovenščina je čudežni 

jezik za poezijo, ki je enakovreden kateremukoli svetovnemu jeziku. Poezija je prostor 

ter dialog in sporazumevanje. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima svoj ključ 

do poezije. Morda pa se letos preizkusite v AKROSTIHIH. 

 

 
 
Zdaj pa veselo na delo. 


