
 
 

 
 

OBJAVE 27, ponedeljek, 21. marec 2022 

Šolski dan: 126 
Šolski teden: 27 
Urnik: A 
 
Pozdravljeni! 
 
 
Obveščam vas, da še virus ostaja med nami. Poslana so bila ustrezna obvestila glede 
okuženosti, zato vas res lepo prosim, da jih spoštujete. Strokovnim delavcem 
priporočam nošenje maske. Vas pa vse pozivam, da se ob kakršnem koli slabem počutju 
naredite hitri test. Odgovorno je, da virusa ne širimo na druge in okrog  po šoli. 
 

Včeraj, 20.3. je bil svetovni dan pripovedništva. 
Svetovni dan pripovedništva je mednarodno 
praznovanje ustnega pripovedovanja zgodb, ki 
ga vsakoletno praznujemo 20. marca oz. na 
marčevski ekvinokcij. Na svetovni dan 
pripovedovanja ljudje pripovedujejo in poslušajo 
pripovedke v najrazličnejših jezikih na mnogih 
različnih lokacijah, tako podnevi kakor ponoči. 
Udeleženci lahko pripovedujejo zgodbe znanih 
avtorjev, prav tako pa so vabljeni, da delijo 

zgodbe iz lastnega življenja z namenom, da bi se drug od drugega učili in med drugim 
tudi ustvarili mednarodne povezave. Ta ideja je tako odlična, da bi si lahko zgodbe 
pripovedovali kadarkoli in kjerkoli skozi celo leto. Ne pozabimo na to.  Letošnja tema 
pripovedovanja so potovanja.  

 
In kdaj se je zgodilo letošnja pomlad?  
V pomladno enakonočje smo vstopili včeraj ob 
15.35. Prebrala sem, da dnevi okoli enakonočji 
in sončnih obratov sodijo med 
najpomembnejše trenutke kozmično-
zemeljskih ciklov. Tedaj je fuzija življenjskih 
energij najmočnejša. V vseh časih in v vseh 
kulturah so ti dnevi prepoznani kot 
najučinkovitejši za (pre)urejanje, širjenje duha, 
(samo)zdravljenje ter sprejemanje vizij, uvidov 
in jasne misli. Za uresničevanje želja. 
 
 



 
 

Danes je svetovni dan poezije. Poezija je prostor, v katerem se 
srečujemo skozi besedišča vseh barv, ritmov in zvokov, ki 
ujamejo bistvo človeškega bitja, njegove občutke ter dialog in 
sporazumevanje. Pesniki širijo brezčasna sporočila in so 
včasih vzvodi in priče pomembnim družbenim ter 
zgodovinskim spremembam, včasih pa nam njihovi verzi 
zgolj pomagajo pri iskanju duševnega miru in lastnega bistva. 
Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima svoj ključ do 
poezije. Danes je morda dan, ko se lahko odločimo, da 
preberemo kakšno pesem več kot običajno. 
 
 
 
Danes, 21.marca 2022, je bila ob 17. uri sklicana seja sveta zavoda, a smo jo zaradi  
nesklepčnosti premaknili na četrtek, 24. marca 2022, ob 17. uri. 
 

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. 
marca, torej jutri, poudarja pomen vode in zavedanja, 
da 2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode. 
Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je 

podzemna voda, njeno geslo pa »Podzemna voda: Skrito 

naj postane vidno«. Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv 

pa je viden povsod. Podzemna voda, daleč od oči, pod 

površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V 

najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je 

prebivalstvu na voljo. Podzemna voda bo imela ključno 

vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Poskrbeti 

moramo za njeno varovanje ter pri tem uravnotežiti 

potrebe tako ljudi kot planeta.  

 

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.  

In to so vaše in naše mame. Nekatere še v polnem 
življenju, druge že v počitku.  Lepo je pri srcu, ker so nam 
dane ravno take mame, kakršne  najbolj potrebujemo, 
take, ki nas prve razumejo in stisnejo v objem.  

Materinski dan praznujemo v petek, 25. marca.  
 
 

 
Ta petek pa bo za nas po dolgem premoru pomemben dan, saj bomo ponovno 
organizirali dobrodelni koncert, z naslovom Potoček posti in povej …  Kaj nam potoček 
lahko vse sporoči, kaj nam lahko zašumlja? Če bi vas vprašala, bi mi lahko povedali 



 
 

mnogo, mnogo mislih, ki jih prinese iz gora, izpod planin, ali pa iz drugih dežel, če le 
prisluhnemo svoji domišljiji. Lahko nam pove marsikaj, kar se je dogajalo v preteklosti. 
Lahko nam prinaša dobre, ali žalostne misli. Odvisno je od nas, na katere smo pozorni, in 
katere sami širimo od nas do drugih. Če smo v srcu dobro misleči, so naše misli prijazne, 
vljudne, spoštljive. In upam, da take dajemo ljudem, ki so okrog nas.  
Na dobrodelnem koncertu, ki bo torej v petek, 25. marca 2022, ravno na materinski 
dan,  bomo širili misli o ljubezni do mam, o dobroti, o prijateljstvu in hvaležnosti in 
seveda o prebujajoči se naravi. 

 
 
Vstopnice za koncert stanejo 5,00€. Kupile se bodo lahko od učencev, ki jih bodo prinesli 
domov. Vzamete jih lahko tudi za svoje stare starše in sorodnike. Prodajale se bodo tudi 
pred koncertom.  Za vse naše otroke in učence je vstop prost, za druge otroke pa 2,00 €. 
Edino, kar se bo zahtevalo v zvezi z ukrepi je, da se v dvorani nosi maska. 
 

Pa še to! 
Rada bi vas ponovno spomnila, da bomo v naslednjem mesecu aprilu ponovno izvedli 
zbiralno akcijo starega papirja. Upam, da še niste pozabili nanjo in pridno zbirate 
časopisni papir ter reklame. Poprosite še pri babicah in dedkih, ali pri sosedih, da ne 
mečejo papirja v zabojnike za papir.  
 
S ponedeljkom, 21.marcem, pričnete vsi učenci šole malicati v jedilnici. Ura malice se ne 
spremeni. Zaenkrat pa kosila še ostajajo tako kot so sedaj načrtovana. 
 
Še vedno, do konca marca zbiramo za Ukrajino. Zbiramo po učilnicah. Tudi v zbornici 
nastavite kakšno škatlo za pomoč. 
 
Še nekaj me zares žalosti in skrbi.  
V zadnjem času na naši šoli opažam, da ste postali do svojih sošolcev oz. do drugih okrog 
vas neprijazni, nespoštljivi, celo nasilni. Ne vem, kako si naj razlagam to obnašanje 
nekaterih posameznikov, morda je krivo skoraj dvoletno odsotno medvrstniško 
druženje ali pretirano druženje na socialnih omrežjih. Morda pa potrebujete nenehen 
nadzor, kar pa pomeni in kaže na to, da boste potrebovali še več časa za osamosvajanje 
in vstop v življenje z normami in omejitvami. Vsi imamo meje in imamo pravila. In vsi se 
jih moramo držati, da bo skupno življenje vseh nas prijetno in varno.  
Slišim, da ste nekateri fantje nespoštljivi in žaljivi do deklic. Da se kar trije postavite 
proti eni deklici in ji zaprete pot v razred. Slišim, da se močni fantje spravljate na 



 
 

nemočna dekleta in jih pretepate.  Slišim, da se norčujete, ne ubogate učiteljev in ne 
delate po njihovih navodilih. Slišim, da se greste neke čudne igre, da kdor se zasmeji, po 
hrbtu dobi. Slišim, da se fantje brcate v mednožje in da to počnete »za hec«? Čudni heci 
so to, ko se nekomu povzroča bolečina.  
Tisti, ki to počnete, si zamislite, kako bi se vi počutili, če bi nekdo drug vam to počel, kar 
vi delate drugim? Poskusite se vživeti v položaj tistega, ki doživlja bolečine, ki sliši vaše 
žaljive besede. Kako bi se počutili?  In nekateri kar skomignete z rameni in ne občutite 
sočutja. To pa je tisto, kar še me najbolj zaskrbi. 
Zaradi tega bomo poostrili nadzor in dežurstvo vsi odrasli, ki smo na šoli. Izgleda, da ne 
gre drugače, dokler ne boste spoznali, da je tako obnašanje kršitev Pravil šolskega reda.  

Naj bo ta teden drugačen. Naj bo ta teden prijaznosti in spoštovanja drug do drugega.  

 

 

 


