OBJAVE 30, ponedeljek, 19. april 2021
Šolski dan: 148
Šolski teden: 30
Urnik: A
Dobro jutro!
Muhasto vreme je res ta pravo za muhasti april. Ko že mislimo, da se bo pomlad
razbohotila, nas preseneti sneg in mraz, pred tem pa smo imeli tako visoke temperature,
da smo topla oblačila z lahkoto pospravili v omaro.
Prav tako smo dnevno pozorni na obvestila glede
epidemioloških razmer, saj si vsi skupaj želimo, da bomo
lahko posedeli v družbi in poklepetali ob kavici. Slika
postaja ugodnejša, zato nas to razveseljuje. Upajmo, da se
bo še izboljšala.
Vendar v šolah še vedno ostajajo ukrepi kot so do sedaj.
Ni še nobenih sprememb. Tako nam je bilo sporočeno v
okrožnici iz MIZŠ. To pomeni, da še naprej ostajamo v
»mehurčkih«, nosimo masko v skupnih prostorih, učenci
od 6.razreda dalje tudi v matičnih učilnicah. Maska mora
biti pravilno nameščena. Masko moramo nositi vsi zaposleni in se tedensko testirati, če
nismo preboleli covid ali če se nismo cepili.
In kako je bilo na čistilni akciji? Ali ste se je udeležili? Upam, da ste naredili dobro delo
za skupno dobro. Bomo povprašali, koliko vas je bilo.
Še informacije iz prejšnjega tedna:
V mesecu marcu sta bili izvedeni šolski tekmovanji iz angleščine in nemščine za učence
9. razreda. Bronasto priznanje iz angleščine prejmeta Naja Kramberger in Darjan Pešić,
iz nemščine pa je bronasto priznanje dosegel Blaž Kaučič. Na državno tekmovanje se je
uvrstil Blaž Kaučič. Iskrene čestitke za lep rezultat na šolskem tekmovanju, seveda pa
držimo pesti tudi za Blaža v nadaljnjem tekmovanju. Hvala tudi mentorici ga. Mateji
Šajhar.
Danes, v ponedeljek, ob 10. uri poteka preko Zooma Pomurski otroški parlament, ki se
ga bo udeležila Tija Bračič iz 8. razreda. Želimo ji uspešno delo.
Ob 15. uri je načrtovalnica.
Danes so tudi pogovorne ure za starše. Organizacija pogovorne ure poteka v dogovoru
med razrednikom in starši, saj še vedno potekajo preko telefona ali zooma.

V četrtek, 22. aprila je svetovni dan Zemlje. Dan Zemlje je
vsakoletni dogodek, ki je namenjen praznovanju okolja in
ozaveščanju javnosti o onesnaženosti planeta. Na ta dan
se po celem svetu odvijajo dogodki za ozaveščanje glede
varovanja okolja na Zemlji.
Pobuda za ustanovitev dneva Zemlje se je rodila leta 1969.
Tistega leta se je v Kaliforniji zgodil velik razliv nafte. Do
takrat največji razliv nafte se je zgodil v začetku leta 1969 v
Santa Barbari v Kaliforniji in povzročil ogromno škode.
Senator Gaylord Nelson je zato leta 1970 prvič predlagal,
da bi se 22. aprila odvijale razne delavnice in izobraževanja,
ki se osredotočajo na izobraževanje javnosti o okolju. Tistega leta je v tem dnevu
sodelovalo več kot 20 milijonov Američanov. Nelson je bil leta 1995 odlikovan s
predsedniško medaljo za svobodo.
V petek, 23. aprila je svetovni dan knjige. Ali veste,
zakaj praznujemo svetovni dan knjige in avtorskih
pravic ravno 23. aprila?
23. aprila goduje sveti Jurij, zaščitnik viničarjev, viteških
redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev,
ujetnikov, popotnikov in konjenikov.
Jurjevo je v Kataloniji dan vrtnice in dan knjige. Ta dan
si Katalonci po tradiciji podarjajo vrtnice in knjige.
Praznik je tudi priložnost za spodbujanje k prodaji
knjig: kdor na jurjevo kupi knjigo, dobi v dar še vrtnico.
Seveda je praznik tesno povezan s književnostjo: tega
dne sta umrla znamenita književnika: Miguel de
Cervantes in William Shakespeare. Oba leta 1616. V
počastitev teh in vseh književnikov sveta je UNESCO leta 1995 razglasil 23. april za
svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V Sloveniji je praznik knjige naletel na odličen
sprejem ; iz enega dneva smo praznovanje raztegnili na pet dni. Z idejo in geslom
prireditve »Podarimo knjigo« se 23. april uvaja kot dan podarjanja knjig.
Kako bomo ta dan obeležili na naši šoli?

ZAKLJUČEK BRANJA ZA BRALNO ZNAČKO V ŠOLSKEM LETU
2020/21

»Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k
branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in
polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se
spoprijateljili z njo. Želimo si še več: da bi postali redni
bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.«
Uradni zaključek branja za Bralno značko je bil že 2. aprila,
a smo ga, tudi, zaradi »drugačnega šolskega leta« podaljšali.

Učenci si s sodelovanjem pri Bralni znački bogatijo besedišče in ob tem razvijajo
domišljijo. Ob koncu sezone branja pa dobijo priznanje. Učenci devetih razredov, t. i.
ZLATI BRALCI, prejmejo še knjižno nagrado za neprekinjeno devetletno sodelovanje pri
Bralni znački. Teh pa žal letos nimamo, kar nas posebej žalosti.
Učenci od 1. do 8. razreda, ki so zaključili Bralno značko, bodo v petek, 23. aprila imeli
poseben dan, saj ne samo, da jim bomo za to čestitali, temveč bomo obeležili tudi projekt
Noč knjige.
Učenci 1. triletja bodo dopoldan imeli dan dejavnosti, učenci/bralci od 4. do 8. razreda pa
bodo imeli 4. in 5. šolsko pouka prosto. Najprej se bodo odpravili do gradu, nato pa … naj
ostane skrivnost.

Za učence 4. in 5. razreda bo v petek od 19./20. ure (v dogovoru z učenci) dalje tudi noč branja
(po zoomu).

Ob petkovih dejavnostih ob dnevu knjige naj/lahko učenci s pomočjo razrednikov in
učiteljice SLJ po razredih v sklopu 9. projekta Unesco šole in akcije Menjaj branje in
sanje izmenjajo knjige, opremljene s posvetili, mislimi ali citati. Glavni cilj projekta je
vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Zaželeno je, da ob tem
učitelji/vzgojitelji fotografirate to izmenjavo, da jih priložimo poročilu realizirane akcije.
Organizator gimnazija Ledina predlaga, da k izmenjavi knjig poleg otrok/učencev
pritegnemo tudi učitelje in starše ter otroke iz bližnjega vrtca. Fotografije naj pošljejo na
e-naslov učiteljice Majde Rojko.
Iskrene čestitke vsem mladim bralcem in še veliko bralnih užitkov vam želimo!
Sledijo praznični dnevi, ki so tudi v sklopu vaših prvomajskih počitnic. Še posebej
učence 6. in 9. razreda nagovarjam, da v spletnih učilnicah naložene NPZ-je iz prejšnjih
let rešujte. Do njih lahko dostopate tudi preko RIC-a , kjer boste našli stare primere NPZjev in še celo rešitve so pridane. Čim več časa boste posvetili tem nalogam, več spretnosti
boste pridobili in se naučili tudi drobnih pasti, ki so vam nastavljene. Najbolj pa je
pomembno, da natančno preberete navodila.
V petek, 27. aprila, je državni praznik, ki je poimenovan kot dan upora proti
okupatorju.
1. maj je simbol mednarodne solidarnosti
vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki
so se zgodili na začetku maja 1886 v
Chicagu (v ZDA). Delavci so takrat
postavili zahtevo po 8-urnem delovniku,
vendar pa jih je pri tem ovirala policija. V
spopadu je umrlo veliko ljudi. Vsakoletne
demonstracije ob 1. maju v spomin na te
dogodke so prerasle v proslave, ki so
postale oblika delavskega boja. Takšnih
proslav in praznovanj je tudi v Sloveniji
nekaj, a se mi zdi, da vedno manj. Načeloma so povezana s kurjenjem kresa na večer

pred prvim majem. Kako bo letos še ne vemo, ker se moramo ozirati na epidemiološko
sliko.
Kot sem že večkrat omenila, bomo v petek, 18. junija, praznovali rojstni dan naše
Slovenije. Prosila bi učence in učenke od 6. do 9. razreda, ki bi želeli sodelovati v tej
proslavi. Prosila bi vas, da se oglasite pri meni v pisarni, v četrtek, 22.4., po vaši malici.
Ponovno bi vas spomnila na nagradni natečaj. Napišite, spesnite, narišite ali
fotografirajte! Ne odlašajte. Slovenija čaka na VAS!
Prijetne prvomajske počitnice vam želim. Koristno jih preživite!

