
 
 

 

 

    OBJAVE, ponedeljek, 7. junij 2021 
Šolski dan: 178 
Šolski teden: 37 
Urnik: A 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Morda bo danes nekoliko 
drugačen uvod v objave. Rada 
bi vam postavila vprašanje, ali 
veste, kako se glasi vizija naše 
šole? Želela bi, da to vizijo v 
okviru oddelčne skupnosti 
izobesite, zalepite ali na 
kakšen drug zanimiv način 
izpostavite v vaši učilnici. Vaše 
učilnice so že nekaj časa vaši 
stalni prostori. Predlagam 
vam, da si jih tudi uredite tako, 
da se boste v njih počutili 
dobro. Ne vemo še, kako bomo 
pričeli naslednje šolsko leto, je 
pa dobro, da o njem že 
razmišljamo. Ko se sprehajam 
po učilnicah ugotavljam, da se že leta v njih ni nič spremenilo. Mislim na poučne plakate, 
zanimive zapise, dobre ideje, algoritme, ki jih potrebujemo celo življenje. Vsaka 
sprememba prostora zahteva razmislek. Zato vas, dragi učenci vabim, da predlagate 
vašim učiteljem, kaj bi lahko posodobili v vaši učilnici. Predvsem imam v mislih učence 
na predmetni stopnji, ki že tudi sami lahko kaj postorite za lepši ambient bivanja. Pa naj 
bo to izziv za naslednje šolsko leto. 
 
Vodja ekskurzije za učence od 6. do 9. razreda, ga. Mateja Šajhar, je zapisala: 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ter razredničarke Jerica, Evgenija, Jelka in Mateja smo v 
petek obiskali Pomurje. Mogoče ni bil takšne vrste izlet nekam daleč, kot smo ga vajeni v 
zadnjem triletju, a je vseeno odlično izpadel. Vulkanija je bila izjemno zabavna, seveda 
tudi poučna. Izvedeli smo marsikaj o vulkanu na Goričkem, kamnini olivinu ter sami 
geološki zgodovini in zgradbi tega področja. Tudi najstarejši grad v Sloveniji je bil pravo 
presenečenje. Vodenje, ki je trajalo dobro uro, je minilo kot bi mignil, za trenutek pa smo 
se preselili v tiste pravljične čase, ko so ljudje še verjeli v zmaje in druga magična bitja. 
Tudi interaktivni Expano nas je navdušil s svojo razstavo. Še najbolj zanimiv je bil 
seveda polet z balonom nad Prekmurjem, ki ga obiskovalci Expana doživijo s pomočjo 
VR očal (se pravi očal navidezne resničnosti). Ja, pa tudi vreme nas je uslišalo. 
 
 



 
 

 

 

EKSKURZIJA 2. IN 3. RAZREDA 
V petek, 4. 6. so  učenci 2. in 3. razreda izvedli šolsko ekskurzijo, Pohod s športnimi 
igrami. Najprej so se ustavili na nogometnem igrišču, kjer so učenci izvedli nekaj 
športnih iger in se športno pozabavali. Nato jih je pot vodila do Ivanjševske slatine, kjer 
je večina učencev prvič poskusila slatino iz izvira. Tam se jim je pridružil tudi prijazen 
vaški kuža, ki jih je poškropil po kopanju v slatini. Pot jih je vodila naprej, proti turistični 
kmetiji Pri Alenki, kjer jih je čakala okusna pogostitev. Po obilnem okrepčilu so se 
odpravili še proti Sp. Ivanjcem na sladoled k Šenekarjevim. Ob koncu našega druženja so 
se z avtobusom pripeljali do šole, kjer so utrujeni, a s prijetnimi vtisi pričakali na odhod 
domov. 
 
Danes bo RIC posredoval ovrednotene preizkuse z dosežki za 6.razred. Učence je 
potrebno z dosežki seznaniti. Straši imajo pravico do vpogleda. Če se pri določenih 
nalogah pojavijo pomisleki zaradi točkovanja, lahko pošljemo poizvedbo. Poizvedbe 
opravim jaz, zato prosim učitelje, da se oglasijo, če se oceni, da točkovanje ni bilo 
pravilno.  
 

Jutri, 8. junija je državni praznik. 8. junija 
1508 se je na Rašici pri Velikih Laščah rodil 
protestantski duhovnik, prevajalec, pisatelj, 
znan tudi kot slovenski Martin Luther, 
Primož Trubar. Zgodovinarji si niso povsem 
enotni glede njegovega rojstnega datuma, 
saj nekateri trdijo da se je rodil dan kasneje, 
torej 9. junija. Prvi slovenski knjigi 

Catechismus (Katekizem) in Abecedarium (Abecednik), s katerima je Trubar postavil 
temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti, sta izšli leta 1550 v nemškem mestu 
Tübingen. Od leta 2010 je 8. junij dan Primoža Trubarja in državni praznik (ne pa dela 
prost dan). Trubar velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in 
eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine na sploh, pa tudi začetnika 
slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. K formiranju te je prispevala 
predvsem protestantska miselnost, da naj cerkveno obredje poteka v ljudskem jeziku in 
ne v latinščini.  

V sredo, 9.6. bodo 0. uro vaje za recital. Prosimo, da se sodelujoči učenci udeležijo teh vaj. 
In ne pozabiti, da je potrebno verze znati na pamet.  

V četrtek, 10.6. 2021, je ob 7.30 sestanek kulturnega tima v pisarni ravnateljice. 
  
Prav tako bo v četrtek tudi ocenjevalna konferenca za devetošolce, in to v času malice. 
 
V petek, 11.junija je organiziran tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda. Vodja je ga. 
Blanka Mlakar. Namen TD je spoznavanje z deficitarnimi poklici. Učenci bodo aktivno 



 
 

 

 

vključeni v posamezne delavnice. Posebej je potrebno opozoriti na oblačila in obutev 
učencev, ki naj bo taka, da se jo lahko umaže, ali popacka.  
 
V petek bo tudi na nek način ponovitev Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka. Obeležili ga bomo vsi, ki smo v šoli 
in seveda imeli v razredu skupni zajtrk ob 8.uri. Učencem  
ste  učitelji povedali in jih spomnili, kako smo ga izvedli 
na daljavo.  Večji poudarek bodo dale vzgojiteljice z 
otroci. Torej vsaka učiteljica od 1.-5.r se odloči, kako ga 
boste obeležili.  Morda si boste kaj pogledali, prebrali ali 
narisali. V vrtcu pa se nanj že pripravljajo, je sporočila ga. 
Mateja V. Pangeršič.  
 

 
Prosim vse, ki imate doma še knjige iz 
šolske knjižnice, da jih vrnete. Posebej 
to velja za devetošolce.  
 
 
 
 

 
 

S ponedeljkom, 7. junijem 2021, prevzema PB namesto Marije Šebjanič, delo v PB ga. 
Nastja Škrlec, ki jo učenci že poznate.  
Prav tako prihaja v torek na šolo  nova delavka preko javnih del, in sicer ga. Aleksandra 
Fekonja.  
 

Dragi učenci, že nekaj časa se pripravljamo na poseben dan. To je na proslavo, ko bomo 
naši domovini zaželeli Vse najboljše, Slovenija! Upam, da ste se že naučili besedila na 
pamet, da na odru ne bomo skrivali papirčke z besedili. Že v naprej se zahvaljujem vsem, 
ki soustvarjate proslavo naše domovine, vse ostale pa prosim, da nas podprete, nam 
naklonite kakšno spodbudno besedo in morda se ponudite za pomoč, kjer začutite, da bi 
lahko pomagali.  
 

In še beseda o DOMOLJUBJU 
Naša Slovenija bo letos praznovala svoj okrogli jubilej. Stara bo 30 let. Ali se kdaj 
vprašamo, kaj nam pomeni naša domovina? Koliko smo ponosni nanjo? Kaj bi sami 
prispevali zanjo, da bi ostala še v prihodnosti lepa, prijazna, uspešna, mednarodno 
ugledna? Smo pripravljeni zanjo zastonjsko kaj narediti, ali samo pričakujemo, kaj bo 
ona delala  za nas? Kako iskrena, čista in trdna je naša ljubezen do nje? Ali jo v resnici 
spoštujemo?  
Mislim, da je odločitev pri vsakem od nas. Če se odločim, da bom na ves glas pela njeno 
himno, če bom praznovala skupaj z njo njene praznike in ji izobesila zastavo, če se bom 
okorajžila in šla na vrh Triglava in pod sabo zaobjela pogled tja do morja in do pokrajin, 



 
 

 

 

ki se veselo sončijo pod oblaki.  Da bom ponosna na svoj slovenski jezik, ki nas je kot 
narod ohranil skozi stoletja. Da bom svojim otrokom in tudi vnukom pripovedovala 
ljudske pripovedke in slovenske pravljice, pela jim bom naše domače, slovenske pesmi. 
Da bom sodelovala pri čiščenju narave in spodbujala še druge. Da bom svoja okna 
okrasila s cvetlicami in na cvetlične grede nasadila nageljne in rožmarin in fajgrle. Da 
bom pomagala ljudem v stiski in da si bom zelo prizadevala, da bom v drugih videla 
dobre lastnosti in ne bom presojala njihovih dejanj. 
In svojo Slovenijo bom nosila v srcu in jo čutila z vsakim dihom. Kajti tukaj sem doma. 
Dom pa je nekaj najlepšega. 
 
Naj bo začetek tedna delaven in prijazen, še posebej pa dišeč po ljubezni do naše 
Slovenije.  
 


