
 

OBJAVE , ponedeljek, 18. oktober 2021 

Šolski dan: 33 

Šolski teden: 8 

Urnik: B 

 

Pozdravljeni! 

Svetovni dan hrane 2021 
»Boljša proizvodnja, boljša prehrana, 
boljše okolje in boljše življenje« 

Svetovni dnevi hrane nas spremljajo že 41 let in 
počasi spreminjamo naše dojemanje hrane in 
oskrbe z njo. Vsako leto vsaj na ta dan se hrane 
spomnimo na zelo ciljan način. Sloveniji problema 
kronične lakote ni, se pa strokovnjaki intenzivno 
ukvarjajo s tem, kako odpraviti posledice 
neustreznega prehranjevanja in nezadostne telesne 
dejavnosti. 

Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed 
redkih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Ta organiziran sistem 
prehrane je urejen na nivoju države in je tudi uzakonjen.  

Spodbujamo vas k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti prehrane 
in prehranjevanja, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE – 16. oktober. S tem 
namenom bo naša današnja malica raznoliko obarvana, samopostrežna, kot smo že 
vajeni in vi vzamete tisto, kar imate radi in to tudi pojeste.  

Ob tem pa sočasno pomislimo na mednarodni dan 

boja proti revščini, ki se obeležuje 17.oktobra. Torej 

včeraj. Tudi Slovenija ni izjema. Še posebej v 

koronskem obdobju se je revščina povečala za 0,4%. V 

letu 2020 je bilo 12% ljudi v Sloveniji pod pragom 

revščine. Imejmo to v mislih, ko sedemo k polni mizi, 

ko si lahko privoščimo nova oblačila za zimo in še celo 

bi izbirali pri znamkah oblačil. Nihče ne vidi na etiketo, 

ki je skrita za ovratnikom, bolj pomembno pa je, da se zmoremo nečemu odpovedati in 

dati nekomu, za katerega vemo, da živi v revščini. Tak si ne more izbirati, kaj si bo 

oblekel, niti katere vrste mesa bi ali ne bi jedel. Taki nimajo mesa, nimajo priboljškov, 

nimajo tistega osnovnega za primerno življenje.  

 

http://danhrane.ecpd.si/zgodovina/
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Danes, v ponedeljek, 18.10., so  1. pogovorne ure za vse razrede. Za starše in učence 6. 

razreda bo izvedeno predavanje v zvezi s HPV virusom, ki ga bo izvedla šolska zdravnica 

dr. Martina Mlaker preko videokonference.  

Za način izvedbe pogovornih ur se razredniki dogovorite s starši. Če izpolnjujejo PCT 

pogoj, je pogovorna ura lahko v živo, če tega pogoja nimajo, se dogovorite s starši, kdaj 

se slišite preko telefona ali preko videokonference. Starši imajo možnost poklicati tudi 

ostale učitelje in se z vami dogovoriti za pogovorno uro. Način izvedbe pogovornih ur naj 

bo obojestranski dogovor. 

Danes je načrtovalnica ob 15. uri.  

V torek, 19.10. je za učence 7. in 8. razreda delavnica na temo revščine, in sicer 6. učno 

uro. Delavnico izvedeta  socialni delavki iz CSD Murska Sobota.  

V sredo, 20.10. 2021, je šolsko tekmovanje iz biologije. O pajkovcih bo tokrat beseda. 

Tekmovanje bo ob 13. uri. 

V sredo bo tudi seja šolskega sklada, in sicer ob 16. uri. 

V četrtek, 21.10., bomo v spomin na padle žrtve iz NOB prižgali svečke in povedali 

kakšno misel na tiste čase, ko se je okupator znašal nad civilnim prebivalstvom. 

Komemoracijo bodo pripravili člani šolske skupnosti. 

V nedeljo,  24.10.  je tudi svetovni dan Organizacije 
združenih narodov.  
OZN imajo štiri temeljne cilje:  
 Ohranjati mednarodni mir in varnost, 
 Spodbujati prijateljske odnose med narodi, 
 Zavzemati se za mednarodno sodelovanje z 
namenom izboljšanja kakovosti življenja revnih in 

ljudi v nerazvitih okoljih, odpraviti lakoto, bolezni in nepismenost ter spodbujati 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, 

 Delovati kot središče, ki usklajuje prizadevanja narodov za doseganje skupnih 
ciljev 

Zaradi svojega edinstvenega mednarodnega značaja in pooblastil, ki izhajajo iz 
ustanovne listine OZN, lahko OZN ukrepa v številnih zadevah, hkrati pa je prostor, 
kjer lahko države članice izrazijo svoja mnenja. 

V ponedeljek, 25. 10., je dan suverenosti. Dan 
suverenosti je praznik v Republiki Sloveniji, s katerim 25. 
oktobra obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu 
osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni 
vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil 
slovensko ozemlje. Je državni praznik, vendar ne dela 
prost dan v Sloveniji.  

 



Sledijo jesenske počitnice, v 

katerih bomo obeležili tudi dva 

državna praznika. 31. oktober 

je slovenski državni praznik – je 

dan reformacije. Slovencem je 

reformacija prinesla prvo knjigo 

in s tem knjižni jezik, pa tudi 

prvo omembo pojma Slovenec. 

Osrednja osebnost slovenskega 

protestantizma je bil Primož 

Trubar (1508-1586), ki je leta 

1550 je napisal Katekizem, prvo 

knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh. Profesor za biblijsko 

teologijo Martin Luther je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu 

obesil 95 tez o prenovi Cerkve in tako pokazal na krizo v njej. Začelo se je reformno 

gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške cerkve, pa tudi do nastanka 

novih cerkva.   

 
1. november - Ljudje po vsem svetu, 
verniki in neverniki, se 1. novembra 
spominjajo pokojnih in dan izkoristijo za 
obisk pokopališč. Prav je, da se tudi vi 
spomnite svojih sorodnikov, ki so že umrli in 
jim izkažete spoštovanje.  
 
 

Smo torej v zadnjem tednu pred prvimi 

šolskimi počitnicami v tem šolskem letu. Verjetno imate ta čas najraje v času svojega 

šolanja. Prav je, da si privoščite kratek oddih in čas za nabiranje novih moči, a to tisti, ki 

se res sproti učite. Ker se vsi skupaj trudimo, da bi vam približali knjigo, vas vabim, da 

obiščete šolsko knjižnico in si za počitniške dni preskrbite kakšno dobro branje. 

Povabilo velja tudi za strokovne delavce.  

Želim še vas spomniti, da v petek pospravite svoje garderobne omarice in jih pustite 

odprte. Pospraviti pomeni, da odnesete domov vsa oblačila, športno opremo in vse 

šolske potrebščine, ker bomo garderobne omarice počistili. 

In spet ponovni bi vas rada spomnila na upoštevanje ukrepov proti širjenju virusa covid.  
Tudi starše prosimo, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke. Tako bomo lahko preprečili 
širjenje epidemije in pošiljanje učencev v karanteno. 
Hvaležni vam bomo za sodelovanje. 
 
Deloven in miren teden vam želim! In seveda prijetne in sproščujoče počitnice.  
 


