
 
 

OBJAVE  11, ponedeljek, 15. november 2021 

Šolski dan: 57 

Šolski teden: 11 

Urnik: A 

 

Pozdravljeni! 

Mentorica ga. Jelka Žurman je sporočila uradne rezultate šolskega tekmovanja iz znanja 

biologije na temo Pajkovci. Bronasto priznanje sta osvojili Tia Lucija Ornik iz 8. in  Ines 

Kaučič iz 9. razreda. Iskrene čestitke. Zahvala tudi mentorici.  

Danes gredo na plavalni tečaj predšolski otroci iz vrtca 

in učenci 1. razreda. Plavalni tečaj bo v BIO Termah 

Mala Nedelja. Vsem želimo čim več uživanja v vodi.  

Učenci 4. in 5. razreda imajo predavanje o čistoči in 

dobri skrbi za zobe. Večkrat si boste umivali zobe, manj 

bo neprijetnih trenutkov na zobozdravniškem stolu.  

V torek, 16. 11.,je svetovni dan strpnosti. V naši družbi je strpnost zelo pomembna, 

toliko, da smo ji posvetili dan v letu. Mednarodni dan strpnosti, 16. november, je 

spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca 

UNESCO na svojem zasedanju leta 1995. Družbeno je 

danes strpnost povezana s človekovimi pravicami, kar 

narekuje, da smo strpni in spoštujemo drugače misleče, 

drugače verujoče, druge rase, drug spol, druge generacije. 

Strpnost je značajska lastnost. Kot vse kreposti je tudi 

strpnost vrlina, ki se je moramo učiti in jo vedno znova 

uriti, vzgajati. Zato je strpnost krepost, ki nas sooča v 

mirnosti, objektivnosti in je izziv našemu temperamentu, 

ozkoglednosti in čustvenosti.  

V torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri, potekalo tekmovanje iz znanja geografije. Tema tekmovanja je 

Gore Slovenije in sveta. Tekmujejo učenci od 6 do 9. razreda. 

V četrtek, 18.11. je tekmovanje iz nemščine za učence 8. razreda. Informacije vam bo 

posredovala učiteljica ga. Mateja Šajhar. 

V petek, 19.11. 2021, bomo na vseh slovenskih šolah imeli tradicionalni slovenski zajtrk. 

V petek 19.11. je svetovni dan filozofije. UNESCOV svetovni dan filozofije je dogodek, 
posvečen osveščanju globalnega prebivalstva glede izjemnega pomena te discipline za 



 
 

negovanje kritičnega mišljenja, kulture dialoga, miru in promocije 
človekovih pravic. UNESCO, ki poudarja pomen filozofije kot najbolj 
univerzalne vede vseh časov in prostorov, hkrati opozarja na vrednost 
praktično usmerjenih filozofskih študijev, zato je letošnja tematika 
dneva filozofije posvečena okoljski etiki in njeni vlogi pri ohranjanju 
našega življenjskega sveta. Dvomljivo je, da bomo potrebne spremembe 
lahko uvedli zgolj s tehnološkimi rešitvami in brez ustreznih etičnih 
vodil, saj je ravno nebrzdan industrijski razvoj pripeljal do trenutnega 
stanja. Prispevek k trajnejšemu, boljšemu in pravičnejšemu svetu je zato 
ena glavnih nalog sodobne filozofije.  

 

Spoštovani starši, 

na vas se obračamo s prošnjo po pomoči pri izvajanju pouka v šoli. 

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 
(Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). 

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi 
testi trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek) v prostorih šole (učenci se bodo 
testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje 
učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. 

Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti (in od takrat ni preteklo več kot 6 
mesecev oz. 180 dni) ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite (predlagam, da 
sporočite razredničarki), saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati. Testiranje 
bo potekalo tako, da se bodo učenci samotestirali po protokolu, ki je objavljen na spletni 
strani šole. Poslali vam bomo tudi izjavo, v zvezi s samotestiranjem na šoli. 

Večina vas je samotestiranje doma že izvajala za kar se vam iskreno zahvaljujem. Če 
menite, da je potrebno, se v prihodnjih dneh z otrokom o samotestiranju pogovorite. Če 
se kdo doma še ni samotestiral, priporočam, da to izvede v vaši prisotnosti, da mu bo v 
šoli lažje. V pomoč vam je lahko video. Povezava je tudi objavljena v obvestilu na spletni 
strani. 

Še vedno pa velja osnovno načelo, da otrok, ki ima kakršnekoli simptome povezane 
z okužbo COVID-19, ostane doma. To dejanje je odgovorno tudi do ostalih učencev 
in zaposlenih. 

Verjemite, da tudi nam na šoli ni vseeno in smo na nek način že utrujeni od vseh teh 
sprememb, ki se nam vsem skupaj dogajajo. A rada bi vas prosila za potrpežljivost, da 
bomo lahko zdržali v tem kriznem času. Želim si, da šole ostanejo odprte in prepričana 



 
 

sem, da tudi vi. Vendar na tej poti potrebujemo vas in vas res lepo prosimo za pomoč in 
podporo. 

Pa pogumno v nov teden. 


