
 
 

OBJAVE, ponedeljek, 11. oktober 2021 

Šolski dan: 28 

Šolski teden: 7 

Urnik: A 

 

Pozdravljeni! 

Glede na to, da se je na naši šoli dogodila že 

druga karantena v manj kot dveh tednih, je 

potrebno k zaščiti vseh pristopiti dosledno, 

resno  in odgovorno. Zato vas vse, res vse 

učence, zaposlene, starše in druge, ki vstopate v 

šolsko zgradbo prosim, da dosledno upoštevate 

vsa navodila in priporočila, ki so zapisana v 

Protokolu o zaščiti pred nalezljivimi boleznimi. 

Prav gotovo si nihče izmed nas ne želi, da se šola zapre. In to se nam lahko dogodi, če ne 

upoštevamo navodil. Zato jih želim še enkrat izpostaviti:  

 V šolo učenci vstopajo na treh vhodih, da je je med njimi čim manj mešanja. 

 Preobuvajo se za posamezen razred določenih mestih.  

 Če razdalja med osebami ni več kot 1,5 m, je potrebno nositi masko tudi zunaj. 

 Nošnja maske je obvezna na avtobusu in obvezno je upoštevati varnostno 

razdaljo. 

 Maske se nosijo vedno in povsod v šoli, razen učencem od 1. do 5. razreda, kadar 

so v matičnih učilnicah. 

 Maske so obvezne za vse zaposlene in vse tiste, ki vstopajo v šolo. Torej tudi za 

starše in druge obiskovalce.  

 Obiskovalci morajo biti najavljeni in se morajo vpisati v listo obiskovalcev, ki je 

na vhodni mizici. 

 Maske morajo biti pravilno nameščene. To pomeni, da pokrivajo tudi nos. 

 Masko učenci lahko dobijo v tajništvu šole, če jo pozabijo, ali če je poškodovana. 

 Učenci iz različnih razredov se med odmori ne smejo družiti, ampak ostanejo v 

svojih matičnih učilnicah. 

 Ne priporoča se, da se v popoldanskem času organizirajo različna praznovanja 

rojstnih dni ali drugih druženj, še posebej, če so povabljeni otroci iz različnih 

razredov. S tem samo še povečujemo večjo verjetnost okužbe ostalih učencev. 



Dragi učenci, še posebej tisti, od 7. do 9. razreda, ki lahko dobite teste za samotestiranje, 

vas prosim, da se redno samotestirate. Tudi na tak način bomo zmanjšali možnost, da se 

okužijo druge.  

O bralnem popoldnevu, ki je potekal v petek, pa 
tole: Tokratni bralni popoldan je bil pravi zmenek s 
pesmijo in likovno umetnostjo. Branje poezije sicer ni 
isto kot branje časopisne novice, sta povedali učiteljici 
Majda Rojko in Jerica Golob Peterka. V svetu poezije se 
vedno delijo izkušnje, ki nas povezujejo, združujejo, 
opogumljajo. Torej, brali smo poezijo, izbirali najljubše 
pesmi, nato pa likovno ustvarjali, kjer smo svoje 
občutke skušali ujeti v ilustracijo. Pri tem je pomagala 
ga. Petra Bajič. Sledil je še ogled kar treh fotografskih 
razstav ter razstavo umetnice Lile Prap, v gradu 
Negova. Zaključili smo z okusno malico in se polni vtisov 

ter novih spoznanj poslovili.. 
Bralnega popoldneva se je v petek (med 14. in 17. uro)  udeležilo 27 učencev (9 četrtošolcev in 18 
učencev predmetne stopnje). Učenci, udeleženci bralnega popoldneva so se imeli lepo, brali so poezijo, 
likovno ustvarjali (ilustrirali najljubšo pesem), repali in si ogledali tri razstave v gradu.  
Hvala vsem bralnim udeležencem in vsem trem strokovnim delavkam za bralne užitke. 
 
V sredo, 13. oktobra, gredo učenci 9. razreda v Cankarjev dom na ogled 

simfonične matineje Glasba gibljivih slik in obisk Narodne galerije Od 

srednjega veka do moderne. Prevoz v Ljubljano pokrije občina Gornja 

Radgona. Enako tudi obe vstopnini za simfonijo in razstavo. 

Spremljevalka je razredničarka, ga. Jelka Žurman. 

Generalna skupščina Združenih narodov je z namenom spodbujanja 

globalne kulture zmanjšanja tveganj nesreč, 13. oktober razglasila za 

mednarodni dan zmanjšanja tveganj nesreč. Ta dan predstavlja priložnost za 

ocenjevanje napredka pri zmanjševanju tveganja nesreč in njegovemu vplivu na izgube 

življenj, premoženja in zdravja. 

V petek,16.10., je tudi tekmovanje iz sladkorne bolezni. Mentorica je ga. Jelka Žurman. 

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

Zbiranje hrane za živali po razredih se podaljšuje  še ta teden. Morda ste kateri malo 

pozabili pa tudi petošolci se vračajo. 

Zdaj pa veselo na delo. 


