
 

 
 

 
OBJAVE 23, ponedeljek, 14. februar 2022 

Šolski dan: 106 
Šolski teden: 23 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

 
Devetošolci so imeli informativne dneve in verjetno že kar močno razmišljate o tem kar 
bi radi počeli. Gre za vašo usmeritev, kaj v življenju početi, da vas bo veselilo, osrečevalo, 
vam zagotavljajo preživetveno varnost in da bo poklic takšen, ki vam bi omogočal 
zaposljivost. Dobro je, da mladi raziščejo svoje kompetence, svoja močna področja in se 
opremijo z uporabnimi podatki.  Vedno več je tudi novih poklicev, nekateri stari pa niso 
več tako aktualni. Izbrati prav ni enostavno. Vendar v današnjem času so spremembe 
stalnica in tempo življenja nam prinaša mnoge spremembe. Ni nujno, da izbrani poklic 
opravljamo vse življenje, če se nam na poti življenja pokaže tudi kakšna druga poslovna 
priložnost.  
 
Ne odločajte se na podlagi izgleda šole, ali je lepo pobarvana, svetla...z najnovejšo 
opremo…  Pred sabo imejte poklic, ki ga želite opravljati! 
 
Pa res lahko rečemo, da smo Slovenci 
pravi športni fenomen. Tako malo nas je, 
a na olimpijskih igrah v Pekingu imamo 
že šesto medaljo.  
Tudi ekipno smo v športu dokazali, kako 
znamo držati skupaj in se s skupnimi 
močmi boriti za najboljše. Če gledamo iz 
športne perspektive, smo Slovenci po 
vrednotnem izhodišču borbeni, vztrajni 
in nepopustljivi. Ste se kdaj vprašali, kaj 
je bilo tisto, da smo se Slovenci kot 
Črtomiri in Bogomile ohranili do 
današnjih dni? Nekaj preživetvenega je v 
nas. Tudi v majhnosti je moč, a ta moč se 
plemeniti v povezanosti, združenosti in skupni odgovornosti do svojega naroda. Močno 
si želim, da bi ta prvobitnost skupne odgovornosti trajala še in še, in da nas neka 
nepomembna nesoglasja ne bi razdvojila. V tem kontekstu ni pomembna moja 
prihodnost, ampak naša. Ali zmoremo?  
 
 



 

 
 

 
V tem tednu smo načrtovali šolski 
otroški parlament,  vendar ga zaradi 
odsotnosti mentorice ga. Mateje Šajhar 
prestavljamo za en teden.  
Upam, da se po oddelčnih skupnostih 
pripravljate po njenih priporočilih. Prav 
je, da se res potrudimo in smo izvirni.  

To leto smo namreč tudi gostitelji občinskega šolskega parlamenta. 
 
 
Napovedujem, da bo načrtovalnica 7 v ponedeljek, 21. 2. 2022. Za čas izvedbe se bomo 
še dogovorili. Nevede je datum načtovalnice izpadel iz šolskega koledarja. 
 
 
Uspešno delo vam želim.  

  

 

 

 

 


