
 
 

 

 

    OBJAVE, ponedeljek, 31. maj 2021 
Šolski dan: 173 
Šolski teden: 36 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 
 
Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan 
brez tobaka, ki je letos posvečen opuščanju kajenja 
in poteka pod geslom »Odločeni! Opuščamo kajenje«. 
Podatki kažejo, da se razširjenost kajenja v Sloveniji 
zmanjšuje, vse, ki kadijo, pa spodbujamo k opustitvi 
kajenja. Opustitev kajenja prinese številne koristi za 
zdravje v vsakem starostnem obdobju, v času covid–
19 pa predstavlja še dodatne koristi za zdravje. 
Kadilci so verjetno bolj dovzetni za okužbo z novim 
koronavirusom in imajo zvišano tveganje za težji 
potek covid-19. Mnogi posamezniki težko prenehajo 
s kajenjem, še posebej, če poskušajo sami, brez 
pomoči. Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja, 
svetujemo, da se vključijo v številne programe za 
opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji na voljo 
brezplačno. 
 

 
 
 
Jutri, v torek, 1.6., bomo na šolo dobili tudi ovrednotene rezultate NPZ-jev za 
devetošolce. Ne pozabite na listke s šiframi. S to šifro boste lahko dostopali do svojega 
testa. Možnost vpogleda bo tri dni, prav tako 
tudi možnost poizvedbe, če je slučajno prišlo 
pri katerih nalogah do napak. 
 
Jutri je tudi seja sveta staršev ob 16. uri, ob 
17. uri pa seja sveta zavoda. Člane obeh 
organov prosimo za zanesljivo udeležbo. 
 
V petek, 4. junija., gredo učenci od 6. do 9. 
razreda na ekskurzijo, in sicer bodo obiskali 



 
 

 

 

Krajinski park Goričko, kjer jih čaka ogled Vulkanije ter spremljajoče delavnice. Nato si 
bodo vodeno ogledali največji grad v Sloveniji - to je Grad na Goričkem. Za konec pa jih 
čaka še ogled razstave v Expanu v Murski Soboti. Upamo, da jih bo spremljalo tudi lepo 
vreme. 
Spremljajo jih razredničarke.  

 
  
5. junij je dan, ki je  namenjen svetovnemu dnevu varstva 
okolja. Leta 2050 bi potrebovali tri planete, če bi hoteli 
zadostiti svojemu potratnemu življenjskemu slogu. Na ta 
dan se še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, 
varstva Zemlje. Dan varstva okolja močno nagovarja 
posameznika: spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš 
planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem. 
 

Akcija "Pokloni zvezek", ki poteka v šoli in vrtcu se zaključuje 11. junija. Vrtec je tudi 
sprejel povabilo k sodelovanju in tudi na njihovi spletni strani dal objavo za starše. 
Učenci zvezke, ki se kar nabirajo, prinašajo razrednikom.  
Prav tako se nadaljuje humanitarna akcija zbiranja zamaškov. 
Ponovno jih zbiramo s točno določenim namenom in osebo. To je 
7-letni Luka iz Poljčan, ki ima cerebralno paralizo.  
 
V knjižnici se knjige več ne izposojajo, ampak morate vse knjige, ki 
jih imate doma, vrniti. To velja še posebej naprej za devetošolce in 
seveda za vse, ki imate doma knjižnično gradivo.   
  
Tako. Zdaj pa delat! 


