
 
 

OBJAVE, ponedeljek, 12. oktober 2020 

Šolski dan: 29 

Šolski teden: 7 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Nad bralnim popoldnevom, ki je potekal v sredo, 7. oktobra, ste bili učenci 

zelo navdušeni. Morda še vi, ki ste bili udeleženci tega dogodka, povabite, 

motivirate še ostale vaše sošolce, ki kolebajo. Pohvalili ste vse: dobro 

počutje v družbi tistih, ki radi berete, zanimive bralne teme, pogovor o 

prebranem, ustvarjanje in seveda suuuper dobra malica. Povedali ste, da je bilo noro 

dobro in je bil najboljši dan sploh. Tega sporočila sem zelo vesela, zato se tudi sama 

zahvaljujem vsem sodelujočim učiteljicam: Majdi, Heleni, Petri, Jerici in knjižničarki 

Zvezdani.  In seveda tudi kuharju Bogdanu.  

Jutri, v torek, 13.10., je  dan dejavnosti, ki se bo pričel z Impro predstavo Potica 
poklicev ob 8.20 v telovadnici šole. Na predstavo so vabljeni učenci od 4. razreda dalje. 
Sledijo 3 delavnice: 
- Skupinske socialne igre Se spoznavam in poklicno raziskujem (5.r, učilnica MAT)   
- Praktične ocenjevalne postaje Talent center mladih (6. in 7.r, telovadnica )  
- Delavnica Ustvarjam si kariero (8. in 9.r, učilnica LUM)  
5. šolsko uro bodo 9. in 8. razred imeli še eno uro karierne orientacije: Predstavitev 
srednješolskih programov, ki jih bom izvedla ga Blanka Mlakar, 7. razred bo imel pouk 
(uro naravoslovja). 5. in 6. razred  bo spoznaval poklice preko video posnetkov. 

Ko boste v telovadnici, ne pozabite na maske.  

 

V sredo, 14. oktobra 2020, bo zbor delavcev ob 16. uri za vse zaposlene na šoli in v 

vrtcu. Srečanje bo v telovadnici šole. Po uvodnem 

predavanju bo sledilo izobraževanje za varstvo pri 

delu za tiste, ki ste na novo zaposleni in za tiste, ki vam 

je veljavnost varstva pri delu pretekla. Upoštevajte, 

prosim, vsa navodila za zaščito pred covid virusom.  

 

V sredo vas, dragi učenci, prosimo, da prinesete 

zbrano hrano za živali v kartonskih škatlah iz 



razredov v avlo, ker pridejo  delavci DZŽP konec tedna po njo. Do srede še torej hitro 

prinesite hrano za te prosto živeče živali. Vsem, ki ste ali še boste prinesli hrano, se  lepo 

zahvaljujem.   

16. oktober – svetovni dan hrane 

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija 
za hrano in kmetijstvo FAO, tako da letos obeležujemo že 75. obletnico delovanja te 
organizacije in zato vsako leto na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN HRANE. 

Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO vsako leto določi temo svetovnega 
dneva hrane. Letošnja tema svetovnega dneva hrane je »Gojimo, hranimo, ohranjajmo. 
Skupaj.« 

Globalna zdravstvena kriza COVID-19 je bila čas za razmislek o stvareh, ki jih resnično 
cenimo, in o naših najbolj osnovnih potrebah. Zaradi teh negotovih časov smo mnogi 
znova cenili nekaj, kar nekateri jemljemo kot nekaj samoumevnega, mnogi pa so brez nje: 
hrano. 

Hrana je bistvo življenja in temelj naših kultur in skupnosti. Ohranjanje dostopa do varne 
in hranljive hrane je in bo še naprej bistveni del odziva na pandemijo COVID-19, zlasti za 
revne in ranljive skupnosti, ki jih pandemija in posledični gospodarski pretresi najbolj 
prizadenejo. 

V takem trenutku je pomembneje kot kdaj koli prej prepoznati potrebo po podpori našim 
živilskim junakom-kmetom in delavcem v celotnem živilskem sistemu-, ki skrbijo, da se 
hrana prebije od kmetije do razcepa, tudi med motnjami, kakršne še ni bilo trenutna kriza 
COVID-19. 

Vsi v našem živilskem sektorju igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju hranljive hrane-
vendar lahko tudi vi kaj spremenite! Potrošniki so več kot le jedci; imate tudi moč vplivati 
na to, kaj pridelujete z zdravo izbiro hrane, kar pa prispeva k bolj trajnostnim živilskim 
sistemom. Lahko postanete heroji hrane in zdravo hrano vključite v svoj življenjski slog. 

Kaj lahko storimo sami? 

 uživajmo zdravo, različno, lokalno ter sezonsko hrano, 

 hrano gojimo doma, 

 pridružimo se pobudam, 

 spoštujmo hrano in prehranske junake 

Zato vas spodbujamo k poglobljenemu razmišljanju in ogledu promocijskega videa na 
spletni povezavi: http://www.fao.org/world-food-day/communication-toolkit/en/. 
 

V petek,16.10., je tudi tekmovanje iz biologije. Mentorica je ga. Jelka Žurman. Pišete ob 

13. uri, kot je to običajno za vsa tekmovanja. 

 

Upam, da sem zajela vse informacije, ki so mi bile posredovane. 

Zdaj pa veselo na delo. 

http://www.fao.org/world-food-day/communication-toolkit/en/

