
 
 
 

OBJAVE 6, ponedeljek, 2. oktober 2022 
 
Šolski teden: 6 
 
Dobro jutro! 
 

Danes, 3. 10., obeležujemo Svetovni dan boja proti mučenju živali ob tem dnevu je 
učiteljica Majda Rojko zapisala nekaj besed: 
 
»Ob svetovnem dnevu proti mučenju živali pričenjamo jutri, v torek, 4. oktobra z 
našo tradicionalno akcijo zbiranja hrane za prostoživeče živali Pomurja, predvsem 
mucke, in sicer z zbiranjem hrane po razredih nekje do sredi meseca oktobra. Upam, da 
se boste kot že vrsto let doslej, odzvali po svojih zmožnostih in dokazali, da vam je mar 
tudi za te živali, ki bodo z vašo pomočjo, empatijo in dobrosrčnostjo spet za lep/določen 
čas preskrbljene. Že vnaprej se vam v imenu teh živali lepo/iskreno zahvaljujem.«  

V torek, 4. 10, bodo učenci od 6. do 9. razreda imeli športni dan. Skupaj z mentorji bodo 
izvedli preverjanje plavanja v Termah Ptuj. Tega dne bodo učenci od 1. do 3. razreda imeli 
tehniški dan, obiskali bodo Vulkanijo na Goričkem. Vsem želim doživetja poln dan.  

Ta teden je tudi teden otroka, katerega bomo obeležili tudi na naši šoli. Učitelji 
podaljšanega bivanja so za učence pripravili prav poseben program 

V ponedeljek bodo izvedli športne in socialne igre, v torek bodo učenci imeli šolski kino s 
kokicami, s sredo se bodo udeležili glasbenih delavnic, v četrtek zjutraj se bo predstavila 
gledališka skupina Ku-kuc s predstavo Pikina velika pustolovščina. Predstave se boste 
udeležili vsi učenci. V četrtek popoldan bo ob 14.30 kostanjev piknik z ustvarjalnimi 
delavnicami. V petek bodo naši najmanjši meli pravljični dan, ob 14. 00 se bo pričel bralni 
popoldan o katerem je nekaj napisala učiteljica Majda Rojko, 

 
»V petek, 7. oktobra pa je spet naš prav tako že tradicionalni BRALNI POPOLDAN, in 
sicer ste med 14. in 16. uro vabljeni vsi učenci, ki imate radi dobro knjigo, druženje ob 
knjigi in še kaj. Pri razrednikih dobite prijavnice, ki jih vrnete razredniku do srede s 
podpisom staršev, ki bodo ob 16. uri prišli po vas. Obisk BP je hkrati z osvojeno 
BRALNO ZNAČKO vstopnica za bralno noč v mesecu maju. Prisrčno vabljeni!  Lahko 
pa še poveš kaj o pomenu branja (Če ne bomo brali, nas bo pobralo; Pavček), naši 
prednostni nalogi …« 
 
Ta teden bo 8 učenk iz 9. razreda, skupaj z učitelji obiskalo Poljsko. Obisk bo potekal v 
okviru našega Erasmus+ projekta »Jaz in ti za zeleno Evropo«. Verjamem, da bomo vsi 
skupaj uspešno zastopali našo šolo in državo. Zaradi odsotnosti učiteljev, bo kar nekaj 
nadomeščanj. Učenci, naprošam vas, da se temu prilagodite. 
 
Ta teden je poseben tudi za učitelje. V sredo, 5, oktobra, namreč obeležujemo svetovni dan 
učiteljev, vzgojiteljev in vseh, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem. 
Naš poklic je nekaj posebnega, pogosto slišimo, da je to poslanstvo in ne poklic. 
 



 
 
 

Poslanstvo učitelja se zrcali skozi to, da: 

• učence navduši za znanje in pomen znanja, 

• učence vodi do znanja 

• poskrbi, da se učenci učijo na zabaven in zdrav način 

• učence nauči razmišljati in razvijati nove ideje 

• vzgaja učence za lasten pogum in za sočutje do drugih 

Vsem učiteljem in vzgojiteljem čestitam ob njihovem dnevu in se jim zahvaljujem za vse 
tisto dodatno delo, ki ga opravijo, za njihov žar in ljubezen do otrok. 
 
Tega dne bo na OŠ Sveta Trojica potekala slavnostna akademija Društva pedagogov dr. 
Antona Trstenjaka. Letošnje leto bo priznanje  I. stopnje prejela vzgojiteljica Mihaela 
Plemenič. Priznanje II. stopnje bo prejela učiteljica Mateja Vodenik Pangeršič. Obema 
prejemnicama že v naprej iskreno čestitam in se jima zahvaljujem za odlično opravljeno 
delo.  
 
Lep pozdrav, Matej Kraner 
  

 


