OBJAVE 24, ponedeljek, 1. marec 2021

Šolski dan: 114
Šolski teden: 24
Urnik: B
Dobro jutro!
Pred nami je nov teden učenja iz šolskih klopi. Želim si, da to traja čim dlje in srčno
upam, da bomo uspeli zvoziti do konca šolskega leta.
Zato pa je izjemnega pomena, da čuvamo sebe in s tem tudi drugi. V zadnji okrožnici, ki
smo jo dobili iz MIZŠ je priporočilo, da bi naj učenci od 6. do 9. razreda nosili masko tudi
v učilnici. Torej, priporočamo vam, da se poslužujete tega napotka, vendar ne bomo
nikogar prisiljevali. V naših razredih vas ni toliko učencev, da ne bi mogli vzdrževati
ustrezne razdalje.
Vendar pa vam zelo resno prepovedujemo kakršnokoli mešanje izven mehurčkov. Zelo,
zelo hitro se lahko zgodi nerodnost, ki jo bomo obžalovali.
Po stopnicah smo namestili puščice, ki vas usmerjajo na pravilo »DESNEGA«.
Danes v telovadnici menjavajo nova vrata, zato vas prosim, da je pouk športa zunaj.
Hvala za razumevanje.
Kako je s tekmovanji?
Obvestila o tem, katera tekmovanja se bodo izvedla, boste dobili od mentorjev
posameznega tekmovanja. Zavod za šolstvo je objavil datume za nekatera tekmovanja.
V marcu so napovedana naslednja tekmovanja:
9.3. – biologija – šolsko
10.3. – vesela šola
11.3. – kemija – šolsko
15.3. – angleščina 7.r. – šolsko
31. 3. – razvedrilna matematika
Kako je z NPZ-ji?
Nacionalno preverjanje znanja se bo na priporočilo
MIZŠ letos izvedlo. Ministrstvo meni, da bo letošnja
informacija o dosežkih na NPZ, saj se bo možno
poglobiti v dosežke letošnje generacije učencev, ki se je
več mesecev šolala na daljavo. Rezultati bodo povratna
informacija učencem in staršem, ugotovitve pa bodo
služile tudi samoevalvaciji in načrtovanju vzgojnoizobraževalnega dela v prihodnje. V NPZ se obvezno
prijavijo učenci 6. in 9. razreda. Učenci 3. razreda bodo
vključeni poskusno. Na naši šoli bodo tretji predmet
angleščina za 6. razred in zgodovina za 9. razred.

Na spletni strani e-rica lahko starši najdete Informacije o NPZ.
https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/
V soboto, 6.marca, je svetovni dan varčevanja z energijo.
Ko se umivaš, vode v prazno ne izlivaš!
Voda je dragocena, pa ne samo zato, ker moramo zanjo plačati. Potrebujejo jo vsa živa
bitja – živali, drevesa in druge rastline v naravi. Ko vodo odvzamemo iz narave za porabo
doma, traja celo leta, da se vrne v potoke, reke in podtalnico (to je voda, ki se zadržuje
pod tlemi). Zato je vsak liter, ki ga ne izčrpamo in ostane v podtalnici, veliko vreden. Pa
ne samo voda. Varčevati je potrebno s katerokoli energijo. Najbližja vam je električna
energija. Zato ugašajte luči po vaši hiši ali stanovanju. Tudi v šoli ugasnite luč ko greste iz
učilnice, ugasnite jo v garderobi. Tam neprestano svetijo luči.

Zdaj pa kar na delo. Izkoristite vsak trenutek življenja in vsako priložnost, ko se lahko česa
novega naučite. Ne bodite lenobni. Vzemite svoje življenje v svoje roke in iz njega naredite to, kar
si vi želite.

