
 

 

 

 
 

OBJAVE 26, ponedeljek, 14. marec 2022 

Šolski dan: 121 
Šolski teden: 26 
Urnik: B 
Dobro jutro!  
 
 
Čas hitro teče. Meni že. Ne pozabite, da  se konec šolskega leta z naglico  približuje, zato 
vam res svetujem, da se sproti 
pripravljate na pouk in sproti 
opravljate obveznosti pri 
posameznih predmetih, da vam na 
koncu ne bo preveč naporno, ker se 
vam bodo vsi zaostanki nakopičili.  
 
V petek, konec minulega tedna, je 
potekal občinski otroški parlament, 
ki ga je organizirala naša šola.  Ob 
tem bi se rada zahvalila našim 
učenkam: Ines, Lauri, Zoji in Katrin 
ter mentorici ga. Mateji Šajhar za vodenje in povezovanje celotnega dogajanja. To 
srečanje je bilo preko zoom konference. Vljučili so se tudi preko društav Prizma, ki so 
izvedli delavnice na temo poklicnega usmerjanja in razmiljšljanja o lastni poklici poti. 

 
Vaše misli pa bi v teh objavah želela vseeno 
preusmeriti na bolj žalostne in pretresljive 
dogodke, ki se ne dogajajo tako daleč od nas. V 
mislih imam vojno v Ukrajini. Tudi če se nam zdi 
misel na vojno tako nekam daleč in nekje drugje, 
kjer se nas ne dotika, je vseeno v zraku prisotna 
zaskrbljenost, predvsem nas starejših in tistih, še 

bolj starejših, ki so si vojno dejansko izkusili. Vojna je trpljenje, prestrašenost, je žalost, 
pomankanje hrane in osnovnih življenjskih potrebščin. Vojna pomeni bežanje in 
skrivanje po zakloniščih. Vojna lahko pomeni smrt ljudi, ne glede na starost. Vojna je 
bolečina. In nihče si je ne želi.  
Če vsaj mimogrede spremljate poročila, lahko slišite za to žalostno dogajanje, za 
katerega niso krivi ljudje, temveč nekaj nadutih voditeljev, ki  bi se radi šopirili in se 
preizkušali v premoči. Žalostno je to, da si za razrešitev spora ne prizadevajo dovolj in 
izgleda, da jim je malo mar za ljudi, otroke in ostarele.  



 

 

Mnoge humanitarne organizacije, društva, podjetja, šole in posamezniki, so se 
organizirali in pričeli z zbiranjem hrane in drugih pripomočkov za življenje, ki jih 
potrebujejo ljudje v Ukrajini in tisti, ki so se podali na pot iz svoje države, da si poiščejo 
varen prostor za preživetje.  
Mi smo Unesco šola, zato je prav, da se tudi na naši šoli in v vrtcu organiziramo ter po 
svoji presoji in zmožnostih pomagamo tem ljudem, ki so v vsej tej situaciji nedolžni. Na 
spletni strani je objavljeno več informacij. Vse naprošamo za pomoč za te ljudi, ki živijo v 
vojni grozoti. 
 

V sredo, 16. marca 2022, ob 16. uri, bo seja šolskega sklada. Upravni odbor bo 
sprejemal nova pravila v skladu z 135. členom ZOFVI, ki dopušča, da se lahko iz šolskega 
sklada namenijo sredstva za učence iz socialno šibkih družin, ne da bi bili starši za 
znesek obdavčeni. Prav tako bodo lahko starši namenili 0,3% dohodnine v šolski sklad 
oz. v sklad vrtca. Svet zavoda je namreč na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se ustanovi 
tudi sklad vrtca, kar omogoča tudi nova zakonodaja. 
 

V četrtek, 17. 3. 2022 bo potekalo tekmovanje Evropski matematični kenguru za 
učence od 1. do 7. razreda in tekmovanje za Vegovo priznanje za učence 8. in 9. razreda. 
Podrobnejša obvestila o načinu izvedbe bodo učenci dobili pri svojih učiteljih 
matematike. 

Glede na to, da so se zelo sprostili ukrepi v zvezi s širjenjem koronavirusa, smo se na šoli 
odločili, da izpeljemo dobrodelni koncert, čeprav nimamo več veliko časa na razpolago.  

Po šolskem koledarju je naš dobrodelni koncert načrtovan za petek, 25. marca 
2022, ob 17. uri.  

 
Učence in starše v šoli ter v vrtcu bomo prosili za pomoč pri prodaji vstopnic. Cena 

vstopnice za odrasle je 5,00€, za zunanje otroke pa 2,00€. Za naše učence in otroke je 

vstop prost. Sredstva bodo namenjena v šolski sklad ter v sklad vrtca. K sodelovanju 

bomo povabili tudi nekaj gostov. Že v naprej hvala za podporo in pomoč. 



 

 

Rada bi vas ponovno spomnila na zbiranje starega papirja. Zbirali ga bomo koncem 

aprila, vas pa prosim, da ga ne mečete v kante za papir, ampak ga zlagate v škatle. Denar 

bo namenjen za šolske ekskurzije. 

 

Zdaj pa veselo na delo. 


