OBJAVE 25, ponedeljek, 8. marec 2021
Šolski dan: 119
Šolski teden: 25
Urnik: A
Dobro jutro!
Toplo vreme kliče po opravilih. Lahko pričnemo čistiti okolico svojega doma in jo urejati
tako, da bo vsem v zadovoljstvo. Zato bi rada spomnila, da bo potrebno urediti naše
posvojene kotičke, za katere ste zadolženi posamezni razredi.
Danes je tudi mednarodni dan žena. To je poseben dan, ko se vsem ženskam nameni
vsaj delček več pozornosti kot sicer.
Položaj žensk v RS se iz leta v leto izboljšuje. Vse več je zaposlenih in vse manj
brezposelnih. Vedno manj je nasilja nad ženskami, saj so ozaveščene o tem, kako jim
lahko pomagajo različne organizacije in društva. Tudi položaj na delovnem mestu in
politiki se izboljšuje, saj je vedno več žensk v menedžerskih ekipah in na vodstvenih
položajih. Pomen žensk v svetu je premalo cenjen. Skrb za družino in otroke poleg vseh
obveznosti, ki jih imajo v službi, je tako velika, da se tega marsikdo ne zaveda, dokler ne
pride do problemov, ali šele takrat, ko si sam ustvariš družino. Raziskave, ki so bile
opravljene, so pokazale, da je večina anketirancev mnenja, da se nad ženskami še vedno
izvaja veliko nasilja in da je večina moških še vedno mnenja, da so ženske manj uspešne
od moških. Vidite, to je stereotipno razmišljanje, kot smo se učili v 7. razredu. Sama z
emancipacijo ne vidim neke bistvene spremembe za žensko. Doma še jo vedno čakajo
gospodinja opravila, skrb za otroke in množica drugih obveznosti, čeprav prinaša
dohodek v skupno gospodinjstvo. Me veseli, če se motim.
V torek, 9. marca bo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za bronasta Proteusova
priznanja. Letošnja tema so glive. Tekmovanje bo potekalo v učilnici BIO- KEM 7. šolsko
uro. Veliko uspeha in znanja želimo Jani, Blažu, Naji in Binetu iz 9. razreda, ter Ines in
Tiji iz 8. razreda. Mentorica je ga. Jelka Žurman.
V sredo, 10.marca, bo tekmovanje iz vesele šole. Izvedlo se bo ob 12.55 (6. uro).
Prijavljenih je 13 učencev. Vsem želim uspešno reševanje. Mentorica je ga. Majda Rojko.
V četrtek, 11. marca bo tekmovanje iz znanja kemije. Pričetek tekmovanja je ob 12.55
uri- 6. šolsko uro. Tekmovalne pole boste tekmovalci (Jana, Blaž, Ines in Tija) reševali v
učilnici angleščine. Želimo vam veliko znanja in uspeha. Mentorica je ga. Jelka Žurman.

V četrtek, 11. marca, je 5. strokovna konferenca. Pričetek bo ob 15.30. Dobimo se
preko zooma na običajni povezavi.
V petek, 12. marca, je Gregorjevo.
Pravimo, da se na Gregorjevo ženijo
ptički, kar delno izvira iz žvrgolenja
ptičkov po grmovju in vrtovih, delno pa
tudi iz starega običaja, pri katerem so
se dekleta na Gregorjevo ozirala v nebo
in opazovala ptice, saj je prva, ki jo je
dekle opazilo, naznanila, kakšen bo
njen mož. Ta nadvse prijeten praznik
naznanja pomlad, prebujanje narave in
živali, prve tople sapice in pa tudi
ljubezen.

ŠE POSEBNO OBVESTILO ZA STARŠE
Po novem je od ponedeljka, 8. 3. 2021,
uporaba zaščitnih mask za učence od 6.
razreda dalje obvezna tudi v matični
učilnici.
Uporaba zaščitnih mask v učilnici je za učence
od 1. do 5. razreda priporočena, ni pa obvezna.
Uporaba maske v skupnih prostorih je obvezna
za vse učence šole.
Uporaba mask na zunanjih površinah šole je
obvezna tudi za starše in odrasle, ko
prihajate po otroke.
Podaljšano bivanje se izvaja za učence od 1. do
3. razreda.
Za učence 4. in 5. razredov se priporoča, da šola v dogovoru s starši podaljšano bivanje
organizira le za učence, ki to res nujno potrebujejo. V zvezi s tem priporočilom vas
prosimo, da razmislite o zgodnejšem odhodu svojega otroka iz podaljšanega bivanja in
morebitne spremembe sporočite razrednikom. Cilj tega ukrepa je zmanjšanje možnosti
prenosa okužbe.
Uspešen teden vsem.

