
 

OBJAVE 2, ponedeljek, 14. september 2020 

Šolski dan: 9 
Šolski teden: 3 
Šolski urnik: A 
 

Dobro jutro!  

Imamo kakšno prijazno misel za danes? Ste se zjutraj s sošolci pozdravili, si zaželeli kaj 

dobrega? Jaz sem prebrala tole misel matere Tereze: Prijazne besede so lahko kratke 

in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. 

"V petek, 11. 9. 2020, so se učenci iz 8. in 9. razreda udeležili 

učne ure na gradu Negova. Gospa Marjetka Bedrač iz 

mariborske Sinagoge je v okviru Evropskih dni judovske 

kulture pripravila učno uro, skozi katero so učenci spoznali 

preseljevanje Judov po svetu in različne jezike, ki so jih 

uporabljali. Uro je popestrila s predmeti, ki so del 

judovskega vsakdana. Na koncu smo spoznali hebrejsko 

abecedo in se po hebrejsko naučili zapisati judovski pozdrav 

- šalom, kar pomeni mir. Učna ura je bila zelo zanimiva in je 

kar prehitro minila, je zaključil učitelj Matej Kraner.  

Danes, v ponedeljek, 14. septembra, je skupni roditeljski sestanek.  Izvedli ga bomo v 

dveh delih. Ob 16. uri vabimo na skupno srečanje vse starše učencev od 1. do 5. razreda, 

ob 17. uri pa starše učencev od 6. do 9. razreda. Na osnovi priporočil MIZŠ in NIJZ za 

preprečevanje širjenja covid-19, se bomo zbrali v šolski telovadnici. Prosimo vas, da 

spoštujete varnostni protokol.  

Poleg osnovnih informacij o organizaciji dela šole v šolskem letu 2020/21, se vam bo na 

srečanju predstavilo, kako se dostopa do spletnih učilnic šole v primeru, če bo 

ministrstvo določilo izvajanje pouka na daljavo. 

Po skupnem srečanju bodo sledili razredni roditeljski sestanki, na katerih boste izvolili 

tudi svoje predstavnike v svet staršev. Prosimo za zanesljivo udeležbo. 

Jutri, v torek, je 15. septembra,  ki je bil mednarodni dan demokracije. 



Kaj je demokracija? Ker se je demokracija v 

evropski tradiciji prvič pojavila v stari Grčiji, 

izvira tudi beseda demokracija iz starogrške 

besede demokratia, ki je sestavljena iz dveh 

besed: DEMOS-kar pomeni ljudstvo in KRATEIN-

kar pomeni vladati. Demokracija je torej 

dobesedno VLADAVINA LJUDSTVA. 

Pojem demokracija je simpatično razložen z 
nogometom: Na igrišču je deset otrok, ki se morajo odločiti, kaj se bodo igrali. 
Skrivalnice ali nogomet? Če o tem odloči eden od otrok (recimo najmočnejši, ki se ga 
drugi bojijo), potem je to avtokracija. Demokracija pa je odločitev, ki jo sprejme večina 
otrok. Če imamo demokracijo, se torej tisti, ki jih je manj, podredijo volji tistih, ki jih je 
več.  
Nadalje SSKJ pravi, da je demokracija politična ureditev z vladavino večine, ki varuje 
osebne in politične pravice vseh državljanov.  
 
"V torek, 15. septembra, je državni praznik, ki ni pouka prost dan, Dan vrnitve 
Primorske k matični domovini. Praznik spominja na 15. september 1947, ko je bila 
uveljavljena mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila 
velik del Primorske.  

Konec prve svetovne vojne je Primorska spadala pod italijansko ozemlje. Prepovedana je 
bila uporaba slovenskega jezika, petje slovenskih pesmi, branje slovenskih knjig. 
Pouk v šolah je bil samo v italijanskem jeziku. 

Po drugi svetovni vojni so se zmagovalci vojne srečali v Parizu, kjer so podpisali 
tako imenovano Pariško mirovno pogodbo. V pogodbi so  med drugim sprejeli 
odločitev, da se Jugoslaviji ponovno priključijo nekatera ozemlja, ki jih je po prvi 
svetovni vojni izgubila. Priključitev Primorske je za Slovence pomenila ponovno 
oblast nad ozemljem, kjer so živeli Slovenci ter dostop do odprtega morja. Izven 

slovenskih meja je sicer ostalo še 140.000 Slovencev, ki so danes del slovenske 
narodne manjšine v Italiji."  

V sredo, 16.9.,  bo 4. šolsko uro sestanek Šolske skupnosti. Pride naj samo en 
predstavnik od 2. do 9. razreda (zaradi varnostnih ukrepov). Dobimo se v učilnici 

gospodinjstva. Učenci 2. in 3. razreda naj počakajo v svojem razredu, da nekdo pride po 
njih. Učenci naj imajo gor maske. 

V sredo, 16. 9. pričenjamo EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020: Letos so v 
ospredju potovanja z manj onesnaženja. Dobro organiziran promet je srce vsake 
sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam, kjer vse lepo 
teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. 
Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave 
posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti in 
sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko uspešnejša. 



 

V četrtek, 17. 9. 2020 se pričenja novo 

obdobje skupnega branja za Bralno značko. 

Mnogo znanja, pridobljenega v šoli, zastari, 

in mnogokrat si moramo pridobiti znanje, 

ki nam ga šola ni mogla dati, zato si ga 

lahko izpopolnjujemo celo življenje, kar 

nam omogoča strokovna literatura, toda le, 

če znamo brati. Branje odpira vsem, ki ga 

zares obvladajo, pot v zakladnico znanja. Zato učitelji spodbujamo branje in pri tem nam 

že 60. leto zapored pomaga bralna značka. Pred nami je novo leto skupnega branja in v 

četrtek, 17. septembra, se bomo 4. šolsko uro zbrali v telovadnici šole, da ga slavnostno 

otvorimo. Ob tej priložnosti smo na šolo povabili odlično slovensko pravljičarko in 

avtorico več knjig, da nas popelje v svet domišljije in še marsikam. Letos bodo prvošolci 

povabljeni k branju z darilnim ponatisom slikanice Slavka Pregla Smejalnik in cvililna 

zavora z ilustracijami Kostje Gatnika. 

V četrtek, 24. 9. 2020, bo potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Učenci od 4. do 9. razreda 

se lahko prijavite tako, da se vpišete v prijavnico na vratih šolske svetovalne delavke do 

srede sporoča  mentorica tekmovanja Blanka Mlakar. 

Uspešen in deloven teden vam želim. Ne pozabite pomagati drug drugemu. In ne 

pozabite, da so knjige odprto okno v svet in odlična popotnica za širjenje znanja. Znanje 

je vrednost, je bogastvo, ki ti ga nihče ne more ukrasti.  

 


