
 
 

 

 

OBJAVE 35, ponedeljek, 24. maj 2021 
Šolski dan: 168 
Šolski teden: 35 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
Konec tega šolskega leta se nam približuje z neverjetno naglico. Ocene se zaključujejo, 
pišejo se zadnji testi znanja in nekateri ste še vedno na tehtnici. Zato je potrebno  malo 
stisniti zobe in poiskati še nekaj volje in odgovornosti za boljše ocene.  
Vsako leto je pred zaključkom šolskega leta naporen del šolskega leta. Tako za vas, 
učence, kot za učitelje. Čeprav vsi skupaj vemo, da smo veliko bolj obremenjeni kot sicer, 
tega ne moremo spremeniti, pa če si še tako prizadevamo. Ob koncu šolskega leta je 
potrebno pokazati določeno znanje. Učenje na daljavo je pustilo veliko vrzeli v zanju. 
Učitelji smo bili popustljivi, premalo dosledni pri delu na daljavo. Nismo vas želeli 
preveč obremenjevati. Tudi priporočila so bila taka iz strani ZRSŠ in MIZŠ. Veliko se je 
računalo na vašo lastno odgovornost. Verjetno preveč. Primanjkljaj znanja bo potrebno 
vseeno vpeti v učno snov pri posameznih predmetih in ga nadoknaditi do konca šolanja. 
Po drugi strani pa vam je nekaterim delo na daljavo kar odgovarjalo, saj ste se spretno 
izmuznili domačim obveznostim. Prav tisti sedaj dihate na škrge, saj se odpustkov za 
lenuharjenje ne ponuja v nedogled. 
Ponovno ponavljam, kot stara plošča, da je sprotno učenje 
najboljša protistresna naložba pred ocenjevanjem, in 
kasneje seveda v kvalitetno trajno znanje.  
Ponovno vas sprašujem, ali ste me ravnokar slišali? 
Kaj sem povedala?  
Še enkrat ponovim. 
Učenje tik pred testom se imenuje kampanjsko učenje. 
Tako znanje je hipno, v zadnjem trenutku, ki hitro zbledi in 
izgine. Učiti se je potrebno sproti, vsak dan, vedno ob 
istem času, ki vam najbolj ustreza. VSAK DAN!!!. In iz 
besedila si naredite zapiske ali miselne vzorce. Poslušajte 
učiteljevo razlago in si zapisujte njihova vprašanja. Ključnega pomena je PONAVLJANJE 
učne snovi.  
 

Danes je ob 15. uri je tudi načrtovalnica in ob 16. uri zadnje pogovorne ure.  Upam, da 
bo udeležba večja od prejšnjih pogovornih ur.  
 
Danes, v ponedeljek, so zadnje pogovorne ure, in sicer v živo, vendar pod posebnimi 
pogoji. 
1. starši vstopajo samo z masko, ki je pravilno nameščena 
2. na vhodu se vpišejo v listo obiskovalcev 
3. na pogovorno uro v živo se morajo naročiti/prijaviti 
4. učitelji določijo, ob kateri uri straši pridejo 
5. zunaj, na hodniku lahko čaka le en starš pred učilnico 

https://www.kopija-nova.si/klub-ajda/koristne-in-uporabne-vsebine/ucimo-se/sprotno-ucenje-je-bolj-ucinkovito-od-kampanjskega-ucenja


 
 

 

 

6. drugi starši čakajo zunaj, pred šolo in vstopajo posamično za določen razred 
7. pogovorne ure so časovno omejene 
Opozorite jih na ustrezno medsebojno razdaljo tudi na zunanjih površinah. 
 
 

V četrtek, 27. 5. ob 7. uri imamo komisijo za odlog vpisa v 1. razred.  
 
V četrtek je tudi državno tekmovanje iz nemščine, na katerega se je uvrstil Blaž Kaučič. 
Želimo ti zbrane misli in uspešno reševanje nalog. Upamo, da bo tehnologija delovala in 
ne bo moteče vplivala na tekmovanje. Njegova mentorica je učiteljica  ga. Mateja Šajhar. 
 
Danes se vrača na delo čistilka predmetne stopnje, a le za 4 ure. Zaradi razkuževanja 
vam stolov ni potrebno dati na mize. 
 
Mi smo zdrava šola, zato se mi zdi korektno, da imate s seboj flaške za vodo.  
Zdrava pitna voda telo najbolje odžeja. Voda vsebuje mnoge organizmu potrebne snovi, 
zlasti v trdi vodi je precej kalcija in magnezija. Sicer pa voda gradi telo, topi hranilne 
snovi, različne snovi raznaša po telesu in uravnava telesno temperaturo. Ledvicam 
omogoča, da filtrirajo odpadne snovi. Zato je pomembna 
zaužita zadostna količina vode dnevno. 
Zakaj bi pili vodo?  
Ker je najlažje dostopna, najcenejša in jo imamo skoraj 
vedno pri roki. Priteče nam iz pipe.  
Ker zares odžeja. Druge umetne pijače povzročajo še 
večjo žejo.  
Ker zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem dobro 
počutje.  
Ker redno pitje vode poveča našo zbranost, odpornost 
proti boleznim.  
Ker pripomore k boljši psihični in telesni kondiciji.  
Ker deluje proti stresu in ker zaradi njenih učinkov 
boljše spimo.  
Ker pripomore k dobremu videzu, tudi lepši koži.  
Ker pozitivno vpliva na zobe in ustno votlino.  
Ker ne redi. 
Torej, v vaših stekleničkah je voda in samo voda, ker je najbolj primerna za telo in tudi 
najbolj zdrava. Ni sladkih pijač. V njih je toliko sladkorja, da se boste samo debelili, ne pa 
odžejali.  
 
Dragi učenci, res se že približuje konec šolskega leta in počasi se po milimetrih odpirajo 
vrata počitnic. Vsi skupaj si želimo, da bi bili uspešni, zato bodimo strpni in drug do 
drugega potrpežljivi. 
 
 


