
 
 

 
 

OBJAVE 25, ponedeljek, 7. marec 2022 

Šolski dan: 116 
Šolski teden: 25 
Urnik: A 
 
Pozdravljeni! 
 

Spočiti, veseli in polni nove energije ste 
spet v šolskih klopeh. Ali si lahko 
predstavljate, da je do konca šolskega leta 
manj kot štiri mesece. In če v tem času 
sprejmete izzive, naloge, obveznosti in 
učenje kot nekaj dobrega za vas same, 
potem čas steče še hitreje. Pozitivna 
naravnanost, osebna odgovornost in želja 
po iskanju znanja, novih spoznanj, nas 
osebnostno  obogati in značajsko 
opolnomoči.  
Jamranje, slaba volja, nemotiviranost nas 

nikakor ne bodo spodbujali k delavnosti in k učenju nečesa novega. Odvisno je torej od 
nas, koliko smo pogumni in drzni, da iz sebe želimo narediti nekaj več. Ko sprejmete 
dejstvo, da želite uresničiti in razviti svoje danosti in talente, vam bo to zagotovo uspelo. 
Pa to ne samo z željo, ampak s tem, da se aktivno lotite dela in ne mirujete. Nikoli ne 
smete obstati. Vedno znova in znova si morate postavljati nove cilje in nove izzive.  
Bodite DELOVNI. Bodite ODGOVORNI. Bodite SPOŠTLJIVI do drugih in do sebe. Veselite 
se novega ZNANJA. 
 
Najnovejše informacije:  

Na področju vzgoje in izobraževanja je spremenjeno 
določilo glede nošenja zaščitnih 
mask. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence 
in dijake ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne 
maske ni obvezna za strokovne delavce in druge 
zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem 

šolstvu. Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pa nošenje zaščitnih mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še 
naprej priporoča kot metodo za zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2.  



 
 

 
Jutri, v torek, 8. marca,  je dan žena in upam, da boste 
svoje mame lepo objeli in jim rekli, da jih imate radi.  
Ta dan je praznik vseh žena. Je dan, ko se simbolno 
priključimo tistemu delu delavskega gibanja, ki se je 
bojeval za pravice žensk. Ki je za ženske izbojeval 
marsikaj. Tudi volilno pravico. Skoraj se ne zavedamo več, 
kakšno je bilo življenje žensk iz nižjih slojev pred sto in več 
leti. Čeprav volilne pravice niso imele tudi ženske iz višjih 
slojev. In jo je bilo treba izbojevati tudi za njih. In če je bilo 
tako, da so o ženskem položaju in ženskih pravicah pisale 
predvsem ženske iz višjih slojev, so boj izbojevale 
predvsem tiste iz nižjih slojev. Kar so te ženske iz 
preteklosti naredile zase in za nas, je temeljilo na pravilnem razumevanju položaja žensk 
v tedanji družbi. Zato zahvala vsem pogumnim ženskam v preteklosti.  
 

V torek, 8. marca (prestavljeno iz 9. marca), bo tekmovanje 
iz Vesele šole,  in sicer ob 13. uri v učilnici 4. razreda, 
sporoča mentorica ga. Majda Rojko. Vsem tekmovalcem 
želim obilo znanja.  
 
 
 

 

Obveščamo vas, da v sredo, 9.3.2022, ne bo pouka. Ta dan bodo šolska vrata zaprta 
zaradi stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi.  
Na dan stavke bo organizirano le nujno varstvo za otroke v vrtcu in varstvo za tiste 
učence 1. triletja, ki varstvo nujno potrebujejo. Varstvo bo za učence organizirano od 
7.00 do 15.00 ure. Starši, ki boste otroka pripeljali v varstvo, o tem do torka, 8. 3. 2022, 
obvestite otrokovega razrednika. Učencem v varstvu bo zagotovljen obrok. 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 
 

V četrtek, 10. marca, je 5. strokovna konferenca. Pričetek bo ob 15.00. Imeli jo bomo 
v učilnici 5. razreda. 
 
V petek, 11.marca, je 32. medobčinski otroški parlament. Izveden bo preko 

konferenčne platforme zoom, in sicer ob 9. uri.  
 

TEMA: MOJA POKLICNA PRIHODNOST 

PROGRAM 
1. Uvodni pozdrav.  
2. Poročilo z lanskoletnega Nacionalnega otroškega 
parlamenta (NOP). 
3. Delavnica v skupinah in poročanje – Fundacija Prizma 
Maribor, gospa Karmen Vaupotič (dve šolski uri). 

4. Primeri dobre prakse – kratka razprava.  
5. Predlogi za temo 33. Šolskega otroškega parlamenta. 
6. Potrditev  delegatov in mentorjev za Pomurski otroški parlament (POP). 

 
Mentorica in koordinatorka medobčinskega otroškega parlamenta je ga. Mateja Šajhar.  



 
 
 
 

 
 

 
V soboto, 12. marca, je  

Gregorjevo. Pravimo, da se 

na Gregorjevo ženijo ptički, 

kar delno izvira iz žvrgolenja 

ptičkov po grmovju in vrtovih, delno pa tudi iz starega običaja, pri katerem so se dekleta 

na Gregorjevo ozirala v nebo in opazovala ptice, saj je prva, ki jo je dekle opazilo, 

naznanila, kakšen bo njen mož. Ta nadvse prijeten praznik naznanja pomlad, prebujanje 

narave in živali, prve tople sapice in pa tudi ljubezen.  

 

 


