
 

OBJAVE 3, ponedeljek, 21. september 2020 

Šolski dan: 14 
Šolski teden: 4 
Šolski urnik: B 
 

Dobro jutro!  

Počasi se topli dnevi ohlajajo 

in vedno bolj se nas bodo 

lotevala prehladna obolenja. 

To se nam je dogajalo tudi v 

prejšnjih letih in je bilo 

razumljivo. Sedaj pa se 

prestrašimo že čisto 

majhnega prehlada.  Zato 

vas vse skupaj nagovarjam, 

da preventivno poskrbimo 

za odpornost svojega 

organizma. Zjutraj pojejte kakšno žličko meda in spijte limonado c C vitaminom. 

Uravnotežite torej prehrano, da bo bogata  z vitamini in minerali. Z redno telesno vadbo 

in gibanjem na svežem zraku tudi pozimi utrjujemo svoje telo. Dihamo skozi nos, ki je 

odličen filter za viruse, poleg tega pa pomaga ogreti zrak. Roke si pogosto umivamo z 

milom in s toplo vodo. Umivanje rok je še posebno pomembno, kadar smo v stiku s 

prehlajeno osebo ali z okuženim predmetom in kadar negujemo prehlajenega otroka. Ne 

pretiravajte s hladnimi in mehurčkatimi pijačami. Oblecite se vremenu primerno. Tudi 

pozitivno razmišljanje, veselje do življenja, umirjenost, zadovoljstvo in dovolj spanja 

krepijo telesno odpornost. Tako nam pomagajo v boju z boleznijo.  

POSEBNI UKREPI ZA VAROVANJE PRED COVID-19: 

SPREMEMBE in IZJEME v protokolu nošenja zaščitnih mask  

Spoštovani starši, zaposleni, učenci šole in otroci vrtca! 

Ob upoštevanju zadnjega vladnega odloka, z dne 18.9. 2020, »ODLOK o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2«  se protokol 
nošenja mask in ostalih razkuževalnih ter varnostnih ukrepov  na naši šoli in v vrtcu 



bistveno ne spreminja. Maske in ostali varnostni ukrepi še vedno veljajo skupaj z 
nekaterimi dopolnitvami: 

 če se gibamo po šolskih skupnih prostorih so maske obvezne za vse 
(hodniki, jedilnica, WC), 

 ob vstopu v šolo nosimo masko, razkužimo roke, prav tako pred malico, 
kosilom in ko odidemo na WC, 

 učenci od 7. do 9. razreda v učilnicah, kjer pri pouku lahko zagotovimo razdaljo 
1,5m, ne nosijo mask, 

 vzgojiteljice in otroci vrtca v igralnicah ne nosijo mask, 
 učitelji pri pouku ne nosijo mask razen, ko ne morejo zagotoviti razdalje 1,5m. Po 

lastni presoji jo lahko nosijo tudi med poukom. 
 pri pouku športa ne nosimo mask, 
 za starše, ki spremljajo otroke v vrtec in 1. razred je uporaba maske 

obvezna, prav tako razkuževanje rok ob vstopu v šolo, 
 v šolo in vrtec prihajajo samo zdravi otroci, brez prehladnih ali katerih 

drugih obolenj. 

Odrasle osebe, ki urejajo na šoli uradne zadeve se za obisk morajo predhodno najaviti po 
telefonu v tajništvo šole 02 560 1004, ali po e-mailu os.negova@guest.arnes.si 

 

Danes, 21. 9.  je mednarodni dan miru. Mednarodni dan miru se praznuje kot dan 

svetovnega premirja in nenasilja, ter velja kot povabilo za narode in ljudi, naj na ta dan 

spoštujejo prekinitev sovražnosti. Skupščina ZN je prav tako pozvala države članice, 

organe ZN ter regionalne in nevladne organizacije, naj praznujejo ta dan in sodelujejo z 

ZN pri vzpostavljanju svetovnega premirja. Mi bomo obeležili ta dan miru tudi s 

sajenjem drevesa, vendar ga bomo prestavili na 8. oktober, ko bomo v okviru tedna 

otroka imeli kostanjev piknik in delavnice v podaljšanem bivanju. 

Učenci 8. in 9. razreda so danes odšli v naravoslovno šolo 

v naravi, in sicer v CŠOD v Rak. Z njima sta odšli obe 

razredničarki. Rada bi poudarila, da je zelo neodgovorno in 

nepošteno, če si kdo tik pred zdajci omisli, da pač ne gre v 

šolo v naravi, ker se mu ne da. In to brez resnega 

zdravstvenega ali drugega utemeljenega razloga. 

Organizirati šolo v naravi zahteva veliko časa in dodatnega 

dela. Starše se dvakrat vpraša, ali se učenec udeleži šole v 

naravi ali ne.  Podpiše se pogodba, ki zavezuje starše k 

plačilu. Hkrati pa se stroški organizacije ŠVN za ostale starše takoj zvišajo, kako hitro 

kdo odpove. Zato je taka odločitev skrajno neodgovorna tudi do ostalih učencev in 

staršev, samo zato, ker se pač nekomu enostavno ne da iti. Tega v vseh teh letih nisem 

doživela in sem toliko bolj razočarana in pretresena, da to lahko nekdo kar brezbrižno 

izjavi.  



V torek, 22.9. je evropski dan brez avtomobilov. Če bi ta dan res dobesedno vzeli, bi 

danes vsi morali priti v šolo in na delovna mesta peš, s kolesom, vlakom, avtobusom ali 

kako drugače, razen ne z avtomobilom. A nas kar precej krši namen tega dne.  

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 sredo, 23. 9. je dan slovenskega športa. Slovenija praznuje in slavi dvojni 

uspeh. Tadej Pogačar in Primož Roglič premikata meje in pišeta zgodovino slovenskega 

in svetovnega športa. Slovenci smo nasploh športni narod, šport je v naši naravi in to je 

prepoznala tudi država, ki je razglasila 23. september za Dan slovenskega športa in celo 

za državni praznik, ki pa ni dela prost dan.  

Tudi na šoli bomo obeležili ta 
dan z več športne aktivnosti 
(pohod, kros, kolesarjenje, 
zabavne športne igre). 
V sredo izvajajo dejavnosti:  
1.- 2. šolsko uro, 6. in 7. r. 
4.- 5. šolsko uro, 4. in 5. r. 
V četrtek izvaja dejavnosti 2. in 3. 
raz. v petek pa 1. razred v 
sodelovanju z vrtcem. 
Dan slovenskega športa naj bo 
dan, ko šteje vsaka oblike telesne 

dejavnosti v šoli, v klubih ali doma. Povabite tudi svoje starše, prijatelje..., obujte športne 
copate ter si privoščite dolg sproščen pohod, skok v vodo ali poiščite žogo, kolesa, 
razgrnite joga blazine in še marsikaj. Bodimo povezani v športu in naj bo praznik 
vzpodbuda za aktivno preživljanje prostega časa vse dni v letu, je zaključila učiteljica ga. 
Vesna Pintarič.  
 

V četrtek, 24. 9. je 2. strokovna konferenca ob 15. uri. Dnevni red je izobešen oz. 

poslan.  

V četrtek je tudi tekmovanje iz logike, ki ga organizira mentorica ga. Blanka Mlakar. 

 



V soboto, 26.9. je evropski dan 

jezikov. EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Vsako leto 26. septembra po vsej 

Evropi praznujemo evropski dan 

jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič 

razglasil v evropskem letu jezikov 

leta 2001. Ta dan je namenjen 

osveščanju javnosti o bogati kulturni 

in jezikovni različnosti v Evropi.  Cilj 

pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja.  

Uspešen in deloven teden vam želim. Ne pozabite, da dnevna aktivnost ohranja možgane 

v dobro kondiciji. Zato bodite v gibanju. 

 


