
 

OBJAVE , ponedeljek, 2. november 2021 

Šolski dan: 38 

Šolski teden: 9 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Prve počitnice so za nami. Upam, da ste jih preživeli zanimivo in da ste doživeli kaj 
enkratnega. V tem času smo premaknili nazaj tudi uro in smo spet v času, ki nam ga 
narekuje Zemlja s svojim vrtenjem okrog svoje osi.  
 
Prihajamo v šolo in to je dobro. Žal pa ni dobro to, da se okuženost kar nadaljuje in širi in 
se nikakor ne umiri. O razlogih tako slabe epidemiološke slike nas ves čas opozarjajo 
strokovnjaki zdravstvene stroke, a žal smo Slovenci tako modri sami zase, da jih ne 
želimo slišati. Torej moramo trpeti posledice.  
Vlada je zaradi tega uvedla nove ukrepe, saj je stopnja okuženosti neverjetno visoka. V 
nedeljo je bila celo 47%.  
Iz MIZŠ smo dobili okrožnico z dodatnimi navodili. Ta navodila se predvsem nanašajo na 
samotestiranje učencev, ki se razširja na vse učence in to dvakrat na teden ( v 
ponedeljek in v sredo). 
Torej: 

Po odloku Vlade RS, ki prične veljati 1. 11. 2021: 

 se prostovoljno s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa testirajo vsi učenci od 1. do 9. razreda 

 učenci izvedejo samotestiranje dvakrat tedensko v domačem okolju 
 učenci so za potrebe prostovoljnega samotestiranja upravičeni do 10 testov HAG 

za samotestiranje na mesec  
 teste HAG za samotestiranje dvignete v lekarnah s kartico zdravstvenega 

zavarovanja učenca 
Zaposleni na šoli, ki niso cepljeni oz. niso preboleli covida, se testirajo vsak drugi dan, in 
sicer v ponedeljek, sredo in petek. 
 
 
Danes, v torek, imajo učenci 7. razreda predavanje, ki ga izvaja ZD Gornja Radgona, in 
sicer na temo pozitivna samopodoba in stres.  
Jutri v sredo bodo vsebinam zdravstvenega programa prisluhnili osmošolci – o 
medsebojnih odnosih ter petošolci – o zasvojenosti. 
V četrtek, 4.11. imajo ND – Gozd v jeseni učenci 2. razreda.  
 
 



V petek, 5.11. je svetovni dan boja proti 
cunamiju. Kaj je cunami? Je val na morski gladini 
ali skupina takšnih valov, ki nastanejo zaradi 
potresa. Največ cunamijev se pojavlja na 
Japonskem.  
 
Verjetno je strašljivo doživeti cunami.  
 
 

 
V petek bodo učenci 2. in 3. razreda deležni posebne delavnice Prizma z naslovom Z 
branjem do spoznavanja poklicev. V 4-urnem druženju z izvajalci delavnice bo verjetno 
posebno doživetje.  
 
Tudi osmošolci  bodo imeli delavnico, in sicer na temo Lego + Mindstorm. Kar precej 
informacij o poklicih boste dobili v petek, da vam bo kasneje, ko se boste  odločali za svoj 
poklic, lažje. Zato pa sodelujte in čim več sprašujte. 
 

V petek je zdravniški pregled za učence 4. in 5. razreda. Petošolci so pred počitnicami že 
dobili izjave za soglasje staršev, učencev 4. razreda pa ni bilo, zato boste dobili te izjave 
danes,  a jih boste morali takoj izročiti staršem, da jih podpišejo.  
 
 
November ima samo 30 dni in zagotovo bo minil zelo hitro, nato pa sledi še zadnji mesec 
- december. Izkoristite vse sončne žarke, ki jih bo dala narava in ne pozabite na gibanje. 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Val
https://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potres

