
 

 

 

 
OBJAVE 34, ponedeljek, 17. maj 2021 

Šolski dan: 163 
Šolski teden: 34 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 

V prejšnjem tednu se je zaključilo NPZ. Sedaj se ocenjujejo NPZ-ji iz slovenščine in 

matematike za 9. razred, kmalu pa bodo podana še navodila za vrednotenje za ostale 

predmete.   

Jutri, v torek, 18. maja 2021, je zaključno fotografiranje po razredih in kdor želi, tudi 

posamezno. Že v preteklem tednu ste dobili prijavnice. Prosim, da se pripravi 

telovadnica, saj je vreme ves čas negotovo in prav nesramno deževno. Upala sem, da se 

boste lahko fotografirali pod brezami. Fotografiranje se prične najprej za šolarje, kasneje 

pa še za otroke v vrtcu. Tudi strokovne delavce prosim za skupno fotografijo. 

V sredo, 19. maja, je zdravniški in zobozdravniški za 3. razred. Končno, boste rekli 

učenci, kajne? 

V četrtek, 20. maja, je svetovni dan čebel. Na ta dan se je 

rodil utemeljitelj čebelarstva Anton Janša, ki je bil dvorni učitelj 

čebel na Dunaju.   

Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za 
svetovni dan čebel. Dan je namenjen predvsem zavedanju 
izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Slovenija je 
predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so 
čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo 
razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju 
največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega 

pridelka ter s tem dnevi in tedni medu. 
 



 

 

 

V petek, 21. maja, je svetovni dan kulturne raznolikosti 
za dialog in razvoj.  

Edini način podpore vrednotam in načelom, ki združujejo 
ljudi, je nenehno spodbujanje in udejanjanje kulturne 
raznolikosti, ki ima moč odvračati od ekstremizmov in 
prispevati k razvoju vseh. Spoštovanje kulturne 
raznolikosti predstavlja podporni steber za sožitje in 
razvoj skupnosti, saj daje manjšinskim skupnostim 
priložnost za enakopravno kulturno (so)ustvarjanje v 
večinski družbi. 

V prejšnjih objavah nisem sem izpustila naslednji zapis, ki ga je pripravila učiteljica ga. 
Vesna Pintarič. 

Humanitarna akcija zbiranja zamaškov se nadaljuje, sporoča učiteljica ga. Vesna Pintarič. 
Ponovno jih zbiramo s točno določenim namenom in osebo. To je 7-letni Luka iz Poljčan, 
ki  ima cerebralno paralizo IV. stopnje. Preko zdravstva dobi Luka eno terapijo na teden, 
kar je premalo za kakršen koli napredek.  Da bi mu lahko omogočili  čim več dodatnih 
terapij  in s tem  tudi čim bolj samostojno prihodnost, se obračam na vas v upanju, da 
akcijo čim bolj podprete. V tem tednu mu bomo poslali dve vreči zamaškov, ki jih bo 
odpeljala gospa Staša Šipek, (Špelina mama), ki je tudi njegova učiteljica na šoli.   

Zofka bi se morala do konca polulati že 15. maja, a izgleda, da bo morala kar k urologu na 

pregled. 

Zdaj pa kar smelo v nov delovni teden. 


