
 
 

OBJAVE  12, ponedeljek, 22. november 2021 

Šolski dan: 52 

Šolski teden: 12 

Urnik: B 

 
Dobro jutro! 
 

 

PO JUTRU SE DAN POZNA… 

Na mizi je : mleko, med, maslo, 

kruh in jabolko. 

V petek, 19.11., je bil za celo šolo drugačen dan, saj smo 

skupaj zajtrkovali. Kako hrana veliko bolj tekne, če smo 

zbrani ob skupni mizi in nas je toliko okrog nje. Steče 

pogovor, učimo se kulture prehranjevanja in zaužijemo 

tisto, kar je naše, slovensko in lokalno pridelano. Ideja o 

značilnem slovenskem zajtrku pa je prodrla tudi širše, v evropske okvirje, kjer ga tudi 

uvajajo kot primer dobre prakse. Ideja o nastanku tradicionalnega slovenskega zajtrka 

pa je čebelarska. 

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi 

izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in 

predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja 

hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in 

čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-

predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in 

ohranjanja čistega okolja. 

Hvala tudi obema čebelarjema, ki sta obogatila naš zajtrk s sladkim medom in posebnim 

domačim kruhom, za kar se ga. Alenki Rojko in g. Jožetu Krambergerju iz srca 

zahvaljujemo. Hvala tudi za vse spodbude, ideje in didaktične materiale vodje šolske 

kuhinje, ga. Mateji Vodenik Pangeršič. Hvala tudi vsem učiteljem, ki ste se odzvali na 

povabilo in vsebine TSZ vnesli v učni program. 

 

 



 
 

Danes, 22.11., bo tudi fotografiranje, in sicer se bodo najprej fotografirali otroci v vrtcu 

in potem kasneje še vsi tisti, ki ste prinesli potrdilo, podpisano s strani staršev.  

Fotografiranje bo potekalo v šolski telovadnici, in sicer v predprostoru. 

 

Jutri v torek, 23.11., je državni praznik, ki ni dela prost, a 
je vseeno državni praznik. To je dan Rudolfa Maistra. 

General Rudolf Maister, borec za severno mejo, s 

pesniškim imenom Vojanov, sodi med najopaznejše 

slovenske osebnosti 20. stoletja. S svojim pogumnim 

dejanjem je ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu 

avstro-ogrske monarhije, najprej v Mariboru, nato pa tudi 

na širšem štajerskem področju uveljavil ljudsko voljo in 

dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in 

govornega področja Štajerske in Koroške prišel pod 

slovensko oziroma jugoslovansko upravo. 

 

Mentorica šolske skupnosti učiteljica Mateja Šajhar sporoča, da bo v četrtek, 25. 11.,  4. 

šolsko uro sestanek predstavnikov Šolske skupnosti. Zberete se v gospodinjski učilnici. 

Prosi, da pride samo en predstavnik za vsak razred, saj moramo paziti na medsebojno 

razdaljo.  

25. november je tudi svetovni dan za odpravo nasilja nad 
ženskami. Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najbolj 
razširjenih in najhujših kršitev človekovih pravic po vsem 
svetu. Po ocenah se je v nekem trenutku svojega življenja z 
nasiljem že soočila tretjina žensk in deklet po svetu. To nasilje 
je ovira za enakost spolov, pravice in opolnomočanje žensk in 
deklet ter njihov splošen razvoj, onemogoča pa tudi doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja. Vsako leto se na svetu poroči 
približno 12 milijonov deklet, mlajših od 18 let. To pomeni, da 
se takšna poroka sklene vsaki dve sekundi. Poročena dekleta 
pogosto hitro zanosijo, opustijo šolanje in so bolj 
izpostavljena nasilju v družini kot ženske, ki se poročijo v 
odrasli dobi. Vsaj 200 milijonov žensk in deklet je žrtev pohabljanja spolnih organov, ki 
se še vedno izvaja v približno 30 državah. Migrantke so še posebej ranljive in bolj 
izpostavljene zlorabam ali nasilju.  



 
 

Izkoreninjenje nasilja nad ženskami in dekleti je v središču agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030. To je prvi korak k svetovnemu miru in varnosti, predpogoj za spodbujanje, 
zaščito in uresničevanje človekovih pravic, enakosti med spoloma, demokracije in 
gospodarske rasti. 

V četrtek imajo učenci 6. razreda predavanje s strani ZD Gornja Radgona, ki ga izvaja g. 
Primož Rakovec. Tema je Odraščanje. 

ŠE POSEBNA PROŠNJA ZA VSE! 

Žal ugotavljamo, da v šolo prihajajo 
učenci, ki so predhodno bili v stiku z 
osebo, ki je po vsej verjetnosti 
okužena. Ne pozabite, da raznašamo 
virus že najmanj dva dni prej, kot se 
potrdi okužba. Lahko smo še vedno 
negativni, smo pa kužni. Zato vas vse 
skupaj res ponovno pozivam, da 
ostanete doma, če se v družini pojavi 
sum na okužbo. In če je izid testa 
negativen, potem pridite v šolo. Časi 
so res nepredvidljivi in ravno zaradi 
tega moramo biti previdni.  

Da sem bolj jasna. Če se v družini pojavi sum, da je kateri izmed vaših staršev ali starih 
staršev, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu, napoten na PCR test, ostanite tisti 
dan doma, dokler niso znani rezultati testa. Če je rezultat negativen, potem pridite v šolo, 
če pa ni, ste tako ali tako doma v karanteni.  

Uspešen in deloven teden vam želim. Naj vam življenje ne polzi skozi roke z 

nepomembnimi in nepotrebnimi stvarmi. Pusti sledi, na katere boste ponosni. 

 

 


