OBJAVE 32, ponedeljek, 3. maj 2021
Šolski dan: 153
Šolski teden: 32
Urnik: B
Dobro jutro!
Praznični in počitniški dnevi so za nami. Čeprav bi si želeli bolj obetajočega vreme, da bi
lahko v miru postorili še kaj več okrog urejanja doma ali okolice, moramo biti hvaležni,
kar nam je ponujeno. Manj se bomo jezili in manj bomo nergali in manj se bomo
obremenjevali zaradi stvari, na katera nimamo vpliva, bolj bomo pomirjeni in zadovoljni
pa tudi srečni.
Pričenjamo zadnji krog dela in učenja pred
zaključkom šolskega leta. Vsi bomo morali
vložiti čim več časa, energije in lastne
dejavnosti, da bomo na koncu šolskega leta
zadovoljni. Zadovoljni zato, ker smo vložili vse
tiste naše sposobnosti in voljo, kar jo zmoremo.
Včasih moramo malo potrpeti in se naučiti
prenašati tudi večje obremenitvi. Tako se
utrjujemo, vi pa se tudi na tak način pripravljate
na preizkušnje v življenju. S tem postajate bolj
suvereni in trpežni, da vas že kakšna majhna
ovira ne zaustavi. Za to potrebujete pogum in
trdno voljo. Vsega tega vam obilo želim.
Pred prazniki ste pisali matematično tekmovanje oz. kengurujčka. Učiteljica ga. Evgenija
Peternel sporoča: »Tekmovanje je potekalo v četrtek, 22. 5. 2021. Noben učenec se ne
udeleži državnega tekmovanja. Predlagam, da se pove, da bodo učenci rezultate izvedeli
pri svojih učiteljicah zaradi varovanja podatkov”. Čestitam vam vsem, ki ste se udeležili
tekmovanja, ker ste na tak način pokazali svoj pogum, četudi rezultati taki, kot ste jih
pričakovali.
Pred nami so naporni dnevi. Najprej nas jutri, v
torek, 4. maja, čaka NPZ v 6. in 9. razredu, in
sicer iz slovenščine.
Zaradi pisanja NPZ bo v teh dneh na šolah
poseben hišni red. Preverjanje se prične pisati ob
8.30 in se piše 60 minut. Med pisanjem imate
ostali učenci odmor, vendar ne bo zvonilo. Zato
prosim učitelje, ki so z učenci 1. učno uro, da jih

pospremijo v naslednjo učilnico. Razpored učilnic za pisanje bo znan jutri zjutraj in bo
objavljen na oglasnih deskah. Vas, učence pa prosim, da ste med menjavo učilnic tiho in
čim prej menjate učilnice.
Učence 6. in 9. razreda želim spomniti, da morate biti pred učilnico 15 minut pred
začetkom pisanja, saj boste skupaj z nadzornim učiteljem šli skozi navodila, ki so
določena ob pisanju NPZ-ja. Prav tako vas želim spomniti, da si priskrbite ustrezna
pisala. Pisal »piši-briši«, brisalcev in ediksov ne smete uporabljati. Če se zmotite,
prečrtajte in na novo zapišite. Pisava mora biti čitljiva. Vedite, da bodo vaše NPZ-je
popravljali drugi učitelji in ne naši, ki vaše pisave poznajo. Razpored učilnic in vrstni red
učencev bo objavljen eno uro prej. Nadzorne učitelji vabim v svojo pisarno eno uro pred
pričetkom pisanja, da preverimo ustreznost NPZ gradiva ter obnovimo navodila ob
pisanju NPZ-jev.
V sredo, 5. maja, ima zobozdravstveni pregled 4. razred.
V četrtek, 6. maja, se pišejo NPZ-ji iz matematike za 6. in 9. razred. Veljajo enaka
navodila kot so bila zapisana za torek. Kot ste na spletni strani šole prebrali, lahko
učenci 6. in 9. razreda povadite pisanje NPZ-ja na starih testih, ki so objavljeni na spletni
strani RIC-a. Na tak način pridobite rutino in usvojite način pisanja. Če imate te veščine
pridobljene, se lažje skoncentrirate na samo vsebino in se ne ubadate s tehničnimi
postopki.
Povabilo k akciji Pokloni zvezek
Slovenska Karitas nas že trinajsto leto zapored vabi k
podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo
želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke
in naše učence spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Zato
vas v imenu Škofijske Karitas prosimo, da poklonite enega
ali več novih, velikih, črtanih zvezkov za osnovnošolce,
ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Darujete lahko tudi
druge šolske potrebščine. Video spodbude k solidarnosti
»Pokloni zvezek« in tudi kratki film iz preteklih let so na
voljo na spletni strani www.karitas.si/pokloni-zvezek
Učenci naj prinesejo zvezke v šolo in jih oddajo
razredniku, najkasneje do 11. junija 2021. Vanj naj
priložijo list z risbico ali zapišejo misel, pozdrav za
sovrstnika, ki bo zvezek prejel.
Hvala za vašo solidarnost.
Vesna Pintarič, koordinatorica Zdrave šole
Strokovne delavce obveščam, da se bodo v tem tednu pričeli obdobni zdravstveni
pregledi.
Pa veliko delovnega elana vam želim.

