
 
 

 

 

 

OBJAVE 30, ponedeljek, 12. april 2021 

Šolski dan: 143 

Šolski teden: 30 

Urnik: B 

Dobro jutro! 

 

Kot je bilo napovedano, se otroci in učenci  v vrtce in šole vračajo danes, 12. aprila 
2021. Vlada se je po navedbah ministrice Simone Kustec odločila, da bo spoštovala 
zavezo. V ponedeljek se tako ponovno odpirajo vrtci in osnovne šole. 
Kot je dejala ministrica za izobraževanje, vrtci in šole skrbijo za varno okolje: »Ukrepi in 
priporočila NIJZ so nam poznani, upoštevajmo jih še naprej. Maske so za otroke od 6. 
razreda naprej obvezne, mlajši jih nosijo po šoli v skupnih prostorih. Maska pa ni 
obvezna pri pouku športne vzgoje.« Vsi si resnično želimo, da bi šola ostala odprta za 
vse učence in bi pouk potekal kar se da normalno.  

Informativno zbiranje podatkov prostovoljnega samotestiranja učencev s hitrimi testi 
ni bila prijava na testiranje in vsak starš bo svojo odločitev za ali proti samotestiranju 
učencev še lahko izrazil. O podrobnostih samotestiranja vas bomo obvestili takoj, ko 
bomo prejeli natančnejša navodila. Če povzamemo go. ministrico, bodo v  prihodnjih 
dneh  šolam posredovali informativni film o samotestiranju učencev. Kot je dejala 
Kustečeva, lahko vsi nekaj naredimo, da bo šolsko okolje bolj varno: »Razumem, da gre 
za ukrep, ki mora imeti v sebi neki dodaten element zaupanja, in mislim, da se bo po tem, 
ko se bo pokazalo, da gre za dobronamerno namero pomagati posameznikom in širšemu 
šolskemu prostoru, da ostane bolj varen, ta odločitev uporabljala še naprej. Je pa 
prostovoljna. To ne bo nikakršna obveza. Želimo le pomagati. Da bo šolski prostor še bolj 
varen, kot je ta trenutek.« 

Izražam hvaležnost vsem učencem in njihovim mentorjem, ki se v teh časih res trudite in 
se udeležite čim več tekmovanj. Tudi če ni pričakovanih rezultatov letos, bodo pa morda 
naslednje leto. Seveda pomeni uvrstitev v nadaljnje tekmovanje dodatno delo, tako za 
učenca kot tudi za mentorje. Ne izgubite volje in motivacije za učenje. Morda vam bo 
nekoč vaše širše obzorje vedenja pomagalo, da pridete do česa, za kar še sedaj ne slutite. 
 

 
Žal se dogaja, da zaradi vladnih ukrepov ne moremo izvesti 
določenih aktivnosti, ki smo jih planirali. Tako žal danes ne grejo 
v šolo v naravo učenci 4. razreda. Zanje se je rezerviral naknadni 
termin v septembru, in sicer na Debelem Rtiču.  Upamo, da bodo 
razmere v tistem času ugodne in bo možnost plavalno šolo 
izpeljati.  
 



 
 

 

 

 

V torek, 13. aprila , je predvideno tekmovanje iz slovenščine. CANKARJEVO 
TEKMOVANJE 

Leti 2020 in 2021 sta za Slovenijo pomembni obletnici (plebiscit, samostojnost). Zato so 
se  letošnji bralci srečali z besedili, ki so povezana z domovino (domoljubjem) in s 
tradicijo. 

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje za učence od 4. do 9. 
razreda  in tekmovanje iz slovenščine Mehurčki za učence 2. in 3. razreda potekata letos 
13. aprila.  Naslov letošnjega tekmovanja: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE. Učenci so za 
tekmovanje morali prebrati: 

 2. in 3. razred: Desa Muck: Anica in grozovitež  
 4. in 5. razred: Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču(1. del), 

(Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe) 
 6. in 7. razred: Igor Karlovšek: Pobeg 
 8. in 9. razred: Mate Dolenc: Kako dolg je čas 

Vsem želimo veliko ustvarjalnosti in uspehov pri pisanju. 
 
V sredo, 14. aprila, bo svet staršev ob 17. uri preko spletne aplikacije zoom. 
Predstavnike staršev prosimo za zanesljivo udeležbo. 
 

Ponovno bi vas nagovorila za literarni, likovni in fotografski natečaj. Na posameznih 
mestih šole je izobešen plakat. Ker bodo prispevki objavljeni v biltenu ob tej 
slovestnosti, vas prosim, da čim prej pričnete s sodelovanjem. Rok je do 15. maja. 
 
Pa še nekaj. Vse in vsakega, tudi otroke iz vrtca, vabim k zbiranju razglednic o naši 
Sloveniji. Verjamem, da ste že bili v kakšnih večjih ali manjših krajih Slovenije in si za 
spomin kupili kakšno razglednico. Morda pa vam je kdo kakšno razglednico poslal.  
Morda vaše babice ali dedki hranijo kakšne zanimive starinske razglednice.  S pomočjo 
teh razglednic bi naredili razstavo. Seveda vam bomo vse razglednice vrnili. Dobro pa je, 
če jih pričnemo čim prej zbirati, da nam ne bi zmanjkalo časa. Te razglednice lahko 
prinesete meni v pisarno, kjer si bom zapisala natančne podatke, da jih boste potem 
dobili vrnjene. 

 
Uspešen teden vam želim. 


