
 
 

OBJAVE 14, ponedeljek, 6. december 2021 
Šolski dan: 62 
Šolski teden: 14 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

Včeraj zvečer vas je obiskal dobri mož Miklavž, prvi 

med dobrimi možmi. Nekaj utrinkov Miklavževega 

obiska ste lahko doživeli tudi v Negovi. Miklavž se je 

letos moral malo prilagoditi, saj tudi on mora 

upoštevati ukrepe. A pomembno pa je to, da prinaša 

prijetna presenečenja, veselje otrokom in luč v 

dolge zimske večere. Sveti Miklavž nas uči dobrote. 

Lepo je sprejemati, a lepo tudi podarjati. Le odprta 

dlan lahko kaj sprejme in podari. Za dobroto 

moramo imeti tudi oči. Stisko moramo opaziti. Čut 

je treba imeti, da opaziš in osrečiš tistega, ki ga 

drugi ne opazijo, in mu podariš lepo besedo, 

naklonjenost.  

 
V tem tednu bomo izvajali dejavnosti (kot so: 
pisanje apelov, risali na temo ekologija ...) za 
projekt Pišemo za pravice. Na predmetni stopnji bo 
predstavljeno učencem pri urah slovenščine in 
ODS. Prav tako bomo na predmetni stopnji 
ponovno izvedli aktivnosti iz projekta Beremo 
skupaj. Brali bomo vnaprej pripravljeno knjižno 
gradivo na različne tematike, prebrano pa se bo 
upoštevalo za bralno značko.  

V torek, 7.12., je tekmovanje iz znanja zgodovine. 
Potekalo bo ob 13.00.  Naslov letošnjega tekmovanja je Rimski vsakdan na slovenskih tleh. 
Tekmovali bodo učenci iz 8. in 9. razreda.  

Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja iz znanja geografije. Bronasto priznanje 
sta dosegla devetošolca Tija Bračič in Jaka Elbl, za državno tekmovanje jima je zmanjkalo 
nekaj točk. Vsem sodelujočim čestitam in se jim mentor g. Matej Kraner,  zahvaljuje za 
trud.  

 



 
 

v četrtek, 9. 12., bo regijsko tekmovanje iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje, na katerega sta 
se uvrstili Tia Lucia Ornik in Tija Bračič. 
Tekmovanje bo potekalo ob 14. uri na daljavo. Prav 
tako pa bo danes, v ponedeljek, 6. 12., ob 14. uri 
testna izvedba tega tekmovanja.  

Spet vas ponovno vabim, da polnite zabojnik s starim 
papirjem. Povprašajte po starem papirju pri vaših 
sosedih, babicah, sorodnikih in tistih, ki berejo časopis. 
Imamo še en teden časa. Pohitimo. 
 
 
 
 

 
Zaradi tega, da se med sabo čim manj družimo, se morate sezuvati in preobuvati v avli 
šoli. Vsak razred ima določen prostor. Izgleda pa, da ste pozabili na to. Po stopnicah 
opazim liste, blato in tudi nekatere učence, ki kar obuti hodite z istimi obuvali kot 
pridete v šolo. To, da po šoli hodite v šolskih copatih, je zapisano v Pravilih šolskega 
reda. Pravil se je treba držati. Moram pa pohvaliti nekatere razrede, ki imajo vzorno 
pospravljene čevlje pred učilnico. Bom naslednji teden povedala kateri. Morda pa se 
boste še drugi spomnili in poskrbeli za lep izgled urejenosti čevljev.  
 
Potrudimo se, da bomo v tem decembrskem času ti mi kot dobri možje: Širite prijaznost, 
dobro voljo, veselite se uspeha vsakega, spodbujajte svoje sošolce, če potrebujejo vašo 
spodbudo in ne pozabite pozdravljati.  
 
Prijeten teden vam želim in naj bo še posebej poln pozornosti do drugih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vsako leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, praznik vseh 

prostovoljcev in prostovoljk, ki opozarja, koliko prispevajo k družbeni blaginji. Z 

razglasitvijo dneva prostovoljstva leta 1985 so Združeni narodi želeli poudariti 

pomen solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe. 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja 

materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. 

Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse 

neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom. 

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna: (socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, 

mladi, kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, 

trajnostni razvoj, okolje, rekreacija, medgeneracijska pomoč, zaščita in reševanje …). 

Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj. Kot pri vseh drugih oblikah 

del je pomembno, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga 

opravljajo.  

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker: 

 izboljšuje kakovost življenja v družbi; 

 brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob 

rob, izključeni; 

 je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja 

možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi; 

 ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih 

sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku 

družbe. 

Ljudje prostovoljijo iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom 

v stiski, vračati organizaciji od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati 

kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno 

rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje. 

Nihče ni premlad ali prestar, prereven ali prebogat, preveč ali premalo izobražen, da bi bil 

prostovoljec. Vsak, ki to želi, lahko na nek način pomaga.  Dobrih izgovorov ni. Vsako, še 

tako drobno delo je za nekoga drugega lahko zelo pomembno. Zato iskrene čestitke vsem, 

ki ste se že odločili postati prostovoljci. 

 


