
 
 

OBJAVE  13, ponedeljek, 28. november 2021 

Šolski dan: 57 

Šolski teden: 13 

Urnik: A 

 
Dobro jutro! 
 
V soboto in danes smo se prebudili v snežno jutro in prav prijeten je bil pogled skozi 
okno. Žal je sneg kar moker in se bo verjetno 
hitro stopil. Res vam želim, da bi imeli vsaj 
nekaj snega, saj vidim, kako vam oči zažarijo, 
ko je zunaj snežna odeja. Že verjetno zaradi 
tega, ker smo ga v zadnjih letih redko deležni 
v izobilju. 
Pa tudi sicer so se v nekaterih mestnih 
središčih pričele prižigati praznične lučke. 
Tudi na naši šoli si pričaramo v decembru praznično vzdušje z okraševanjem, drobnimi 
sladkimi presenečenji in prijetnim razpoloženjem do vsakega, ki ga srečamo. 
Prazničnost lahko delimo tudi s prijaznostjo. Potrudimo se, da bomo odsevali dobro 
voljo, zabavnost in delili debele nasmehe vsakemu, ki ga srečamo, ne glede na to, če smo 
ga že srečali.  
Včeraj je bila tudi prva adventna nedelja. To pomeni, da smo na venčku prižgali eno 
svečko.  

Informacije iz preteklih tekmovanj. 

V drugem tednu novembra je bilo Cankarjevo tekmovanje. In kdo so prejemniki 
bronastih priznanj?  
4.r - Luca Toni Šenekar 
5.r - Pia Gomboc 
7.r - Sara Režonja 
8.r - Tia Lucia Ornik 
9.r - Tija Bračič 
Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo, 9. 12., in sicer na daljavo, sta se uvrstili Tia Lucia 
Ornik in Tija Bračič, sporoča mentorica tekmovanja ga. Jerica Golob Peterka.  Vsem 
tekmovalcem čestitke za pogum, da ste se za tekmovanje sploh odločili.  
 
Objavljeni so bili uradni rezultati šolskega tekmovanja iz angleščine. Bronasto priznanje 
prejmeta Tia Lucia Ornik iz 8. razreda, ki je dosegla 76% točk ter Jaka Elbl iz 9. razreda, 
ki je dosegel 88% vseh točk. Žal pa se jima na državno tekmovanje ni uspelo uvrstiti. 
Kljub vsemi iskrene čestitke vsem tekmovalcem in hvala tudi mentorici ga. Mateji Šajhar. 
 
Današnja načrtovalnica je prestavljena na jutri, torek, 30.11. 2021, ob 16. uri. Izvedena bo 
preko videokonference. 



 
 

 
Pogovorne ure za starše so danes. Zaradi epidemioloških razmer priporočam, da se 
izvedejo na daljavo. V izjemnih primerih srečanja v živo morajo starši izpolnjevati PCT 
pogoje. Vsak strokovni delavec, ki bo pogovorne ure izvajal v živo, mora preveriti 
izpolnjevanje pogojev.  
 

Danes se prične tudi zbiralna 
akcija starega papirja. Upam, da 
ste si ga doma že kaj nabrali. 
Toliko vas samo prosim, da ga 
pripeljete v šolo, ko bo nastavljen 
zabojni. Vreme je danes malo 
čudno, zato predvidevam, da ga 
bo podjetje Dinos dostavilo z 
zamudo. Upam, da ste povabili k 
sodelovanju tudi vaše sorodnike 
in ste se angažirali z nabiranjem 

odpadnega papirja. Za vas gre, zato se splača potruditi.  
 
 
 
 
V sredo, 1. decembra je svetovni dan boja 
proti AIDS-u.  
Virus HIV napade imunski sistem in tako 
oslabi obrambo našega telesa pred 
škodljivci, da smo precej lahka tarča za 
različna obolenja in okužbe. Virus lahko 
pripelje do obolelosti za AIDS-om, zdravila, 
ki bi omogočalo popolno ozdravitev, pa še 
ni na voljo. Dejstvo je, da okužena oseba 
največkrat niti ne opazi, da je bolna. Celo več 
let nima nobenih bolezenskih težav, čeprav je 
prenašalec virusa HIV.  
 
V četrtek, 2. decembra je mednarodni dan za odpravo suženjstva. 

Prepoved suženjstva danes sodi v absolutne 
človekove pravice 
Na prvi pogled to izgleda kot velik korak naprej. Saj 
je bil suženj vedno last sužnjelastnika. Deloval za 
imetnika sužnjev, v zameno pa mu ni lastnik 
zagotavljal nič ali pa le del dobička, ki ga je zaslužil 
– v največji možni meri za stanovanje in hrano (na 
nizki ravni, vsaj da bi ga ohranil sposobnega za 
delo).  



 
 

Suženjstvo še žal vedno obstaja. Uporablja se izraz moderno suženjstvo. Trenutno 
več ljudi po vsem svetu, kot kdaj koli prej delajo kot moderni sužnji – pogosto pod najbolj 
groznimi pogoji. Večina nas verjetno pomisli na suženjstvo v tretjih državah in prisilnem 
delu na bombažnih nasadih. Izraz suženjstvo danes vključuje različna izkoriščanja. Ta 
vključujejo prisilno delo, prekomerno delo, prisilno prostitucijo, pa tudi primere otroškega dela, 
prisilne poroke in tako imenovane dolžniške obveznice in še kaj. 

»Trgovanje z ljudmi«, pomeni zaposlovanje, prevoz, prenos, nastanitev ali sprejem 
oseb preko grožnje ali uporabe sile ter drugih oblik prisile, ugrabitve, goljufije, 
prevare, zlorabe moči ali izkoriščanja določene nemočnosti. Ker sta suženjstvo in 
trgovina z ljudmi zdaj mednarodno prepovedana, sta navadno tajna. Nihče natančno ne 
ve, koliko ljudi je po svetu danes izkoriščanih v sodobnih oblikah suženjstva. 

 

 

V petek, 3. decembra je mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami.  

 

Osebe s posebnimi potrebami so: 

 Slepi in slabovidni 
 Gluhi in naglušni 
 Gibalno ovirane osebe 
 Dolgotrajno bolne osebe 
 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 



 
 

 Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
 Osebe z motnjami avtističnega spektra  
 Nadarjene osebe 
 Osebe z učnimi težavami 
 Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami 

Glede epidemioloških ukrepov smo s strani MIZŠ 

dobili priporočilo, da se res držimo mehučkov in 

da v primerih druženja skupin vodimo evidenco.  

Čeprav vam je masko nadležno nositi, a v mislih 

imejmo odgovornost zase in za svoje sošolce, 

sodelavce, prijatelje. Bodimo ljudje, ki nam je 

mar za druge. 

 

Uspešno na delo.  

 

 


