
 
 

 

OBJAVE 1, ponedeljek, 7. september 2020 
Šolski dan: 5 
Šolski urnik: B 
 
 
Dobro jutro! 
 
Šolsko leto smo pričeli vsi skupaj v šoli in to po modelu B. Veseli smo, da je tako, glede na 
drugačne razmere, v katerih se soočamo z virusom covid-19. Zelo pomembno nam je, da 
je tako čim dlje, najbolj optimalno pa do konca šolskega leta.  
Če se bomo vsi (zaposleni na šoli, učenci in straši) držali navodil in priporočil MIZŠ ter 
NIJZ, nam bo to v večji meri uspelo, kot če stečeno stanje ignoriramo ali celo vnašamo 
nemir z določenimi izjavami in osebnimi mnenji.  
Jaz zaupam ministrici dr. Simoni Kustec in verjamem, da nam želi vse najboljše. 
 
Sem pa zaskrbljena, da sem že v prvem tednu srečala na hodnikih starše, ki navodil o 
nošenju maske niso upoštevali. Če se bo tako neodgovorno vedenje staršev nadaljevalo, 
bomo žal morali premisliti o ostrejših prijemih glede vstopa staršev v šolo.  Ni pa prav, 
da zaradi tega nosijo posledice tudi tisti, ki se predpisanih ukrepov držijo. MIZŠ nam 
predlaga zabeležko – uradni zaznamek o tistih, ki mask ne bodo nosili.   
Na pomembni preizkušnji je občutek odgovornosti vsakega posameznika, v tem 
trenutku staršev, ker namen priporočil ni v kaznovanju, ampak v ozaveščanju in 
vzpostavljanju odgovornosti posameznika pri izvajanju ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužb. Dragi straši, zaupam, vam, da bomo zmogli brez večjih pretresov preiti 
skozi to obdobje kužne bolezni. Upam, da so ti dogodki le slučajni in se ne bodo več 
dogajali.  
 
INFORMACIJE: 
 
S 1. septembrom je bilo potrjeno, da bo to šolsko leto za našo šolo izbran 3. predmet za 
NPZ. Je enak kot lansko leto, saj je smiselno, da pripravljenih tiskanih verzij ne bodo 
vrgli vstran. Torej za našo šolo velja, da bodo učenci 9. razreda pisali ZGODOVINO, 
učenci 6. razreda pa ANGLEŠČINO. 
 
Danes, v ponedeljek, pričenjajo s plavalnim tečajem učenci 2. in 3. razreda, saj lansko 
šolsko leto nismo mogli izvesti plavanja za učence v 2. razredu. Zato se ga bo izvedlo 
sedaj skupaj oba razreda. Izvedel se bo v termah Ptuj. 
 
Jutri, 8. septembra je krajevni praznik MALA MAŠA. Kot že tradicionalno, je ta dan 
pouka prost dan.  
To je ohranjanje tradicije, ki daje določenemu kraju svojo identiteto, svojo posebnost. 
Zato je prav, da se ta praznik usidra tudi v vaša srca in ga praznujete tudi, ko boste 
odrasli.    
 



 
 

 

Mednarodni dan pismenosti – 8. september: 
Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter 
zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. 
Mednarodni dan pismenosti vsako leto znova 
opominja, da je kljub razvoju v več državah 
stopnja pismenosti še vedno nizka. Danes na 
svetu obstaja okoli 7000 živih jezikov. Jezik za 
posameznika predstavlja orodje za 
komunikacijo, vseživljenjsko učenje in 
vključenost v družbo ter v delovno okolje. Prav 
tako pa je jezik tesno povezan z identiteto, 
kulturo, svetovnimi nazori in izkustvenimi sistemi. Pismenost se naj najprej utrjuje v 
maternem jeziku, šele nato pa naj se izboljšanje pismenosti gradi v drugem tujem 
oziroma enem od svetovnih jezikov. 
V Sloveniji se bo na dan pismenosti začel tretji Nacionalni mesec skupnega branja, ki 
bo potekal do 11. oktobra, ko se bo sklenil tudi Teden otroka. Z njim se organizatorji 
pridružujejo evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere), ki povezuje bralne 
dejavnosti po vsej Evropi zato, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in 
pismenosti v zgodnjem otroštvu. Tudi na naši šoli v oktobru načrtujemo bralni dopoldan 
in popoldan. Vabljeni, da skupaj beremo. Ne samo otroci, ampak tudi učitelji in starši. 
 
 

Verjetno ste med vikendom skrbno pregledali 
urnik, si pripravili zvezke in učbenike in jih 
primerno uredili.  Dobro je, da skrbite za 
urejenost svojih zvezkov. S tem se navajate, 
da si znate urediti zapiske, kar je zelo 
pomembno za kasnejše šolanje. V osnovni 
šoli je zato dobro, da si pridobite prve 
spretnosti zapisovanja, ki vam najbolj 
odgovarja na vaš učni stil. Nekateri si 
izdelujete miselne vzorce, drugim bolj leži 
linearno zapisovanje. Najboljše je tisto, ki 
vam ustreza. Če si delate zapiske, se ob tem 
še veliko naučite. To ni nikoli in nikdar 
izgubljen čas.  
 
 

Naj vas spet spomnim, da imamo šolske copate s protidrsno podlago.  
 
 



 
 

 

Na povezavi na spletni strani RIC-a 
je objavljena Informacija za učence 
in starše oz. sledite tej povezavi: 
 
 
 

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/ 

 

Najbolje je, da jo kopirate in vnesete v brskalnik.  

 

Obveščamo vas, da bo 1. skupni roditeljski sestanek v ponedeljek, 14. 9. 2020, v dveh 
delih. Za učence od 1. do 5. razreda ob 16.00 in za učence od 6. do 9. razreda ob 17.00. Po 
skupnem sestanku sledijo še razredni roditeljski sestanki. Prosimo za upoštevanje 
navodil NIJZ. 
 
Zanimiv in deloven teden naj bo! 

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

