Teden otroka
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni.
Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina
Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef
pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Letošnji Teden otroka obeležujemo v tednu od 7. do 13. oktobra 2019, nosi pa naslov:

NAŠE PRAVICE.

Izhodišče je pesem Toneta Pavčka z istim naslovom.

Pravica pravic je pravica živeti,
biti otrok za srečo rojen,
tata in mamo ob sebi imeti
in jima padati veselo v objem.
Lepa pravica je teči po trati
in ne biti kot trava teptan,
učiti se brati in biti med brati
enakovreden in spoštovan.
Rasti, kot rastejo jelke in bori,
poslušati pesmi, ne pokov granat,
in potem enkrat ob majniški zori
reči nekomu: IMAM TE RAD!
In še: biti duša v svetu brez duše,
majhna svetloba sredi velike teme,
ali vsaj kaplja v obdobju suše,
ne biti nihče, a OTROK, KI JE VSE!

Dejavnosti, ki bodo potekale v Tednu otroka:
RADIJSKE MINUTKE OB TEDNU OTROKA
Učenci se z razredniki v času razrednih ur pogovorijo in debatirajo kaj pomeni beseda pravica, kakšne
pravice imajo otroci, kdo jim lahko pomaga, če so jim kratene pravice …
Predstavniki razrednih skupnosti bodo po šolskem radiu predstavili in opisali otrokove pravice. V razpredelnici so navedeni termini. Učenci, ki bodo predstavljali razredno skupnost, se vsak dan ob 8. 15
uri zberejo pri šolski svetovalni službi.

PONEDELJEK 7. 10. 2019

OTROKOVE PRAVICE
Imam pravico hoditi v šolo
in se učiti.

RAZRED

DATUM IN ČAS

9. razred

Ponedeljek, 7. 10. 2019
ob 8.20 uri.

ŠPORTNI DAN z naslovom »JURIJ TEČE«. Vodja Luka Sambolec.

TOREK 8. 10. 2019

OTROKOVE PRAVICE
Svoje mnenje lahko izražam na različne načine.

RAZRED

DATUM IN ČAS

8. razred

Torek, 8. 10. 2019
ob 8.20 uri.

Imam pravico povedati, kaj
mislim.

KULTURNI DAN z naslovom Srednjeveško življenje. Vodja Milena Kokol.

SREDA, 9.10.2019

OTROKOVE PRAVICE

RAZRED

Imam pravico do zasebnosti 7. razred

DATUM IN ČAS
Sreda, 9. 10. 2019
ob 8.20 uri.

POTOPISNO PREDAVANJE POTOVANJA PO ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE.
Predstavitev zanimivega potovanja bo učencem predstavila Mateja Kramberger, profesorica
slovenščine iz OŠ Sveta Ana. Učenci od petega do devetega razreda se ob 13. uri zberejo v
telovadnici šole. Učenci od prvega do četrtega razreda bodo v matičnih razredih pogledali
poučno risanko ali otroški film po izboru razredničarke.

ČETRTEK, 10.10.2019

OTROKOVE PRAVICE
Otrok, ki je moral zapustiti
svojo državo, ima enake
pravice kot otroci v novi državi.
Nihče me nima pravice zlorabljati, izkoriščati ali zapostavljati.

RAZRED

DATUM IN ČAS

6. razred

Četrtek, 10. 10. 2019
8.20 uri.

PETEK 11.10.2019

OTROKOVE PRAVICE
Imam pravico biti z obema
staršema, tudi če ne živita
skupaj.
Družina je pomembna za
razvoj in dobro počutje
otrok.

RAZRED

DATUM IN ČAS

1. razred

Petek, 11. 10. 2019

2. razred

ob 8.20 uri.

3. razred
4. razred
5. razred

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST. Prvošolci dobijo ob sprejemu v šolsko skupnost tudi svoje zaščitnike oz. velike brate in sestre iz osmega razreda. Sprejem bo potekal ob
11. uri v prostorih prvega triletja.

MALICA IN KOSILO PO IZBORU UČENCEV.
PONEDELJEK,

ZAJTRK

Hot dog, sadni čaj, sadje

7.10.

MALICA

Hot dog, limonada, jabolko

TEDEN OTROKA

KOSILO

Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, zelena solata s koruzo, sadni
biskvit
Zrnata štručka, poli salama, bezgov sok

MALICA
TOREK,

ZAJTRK

Polsuha salama, sir, črni kruh, sveža paprika, zeliščni čaj, sadje

8. 10.

MALICA

Hamburger, zeliščni čaj, grozdje

KOSILO

Juha s kroglicami, pečene perutničke in bedrca, zelenjavni riž, rdeča pesa,
vanili puding

MALICA

Sadni krožnik

SREDA,

ZAJTRK

Palačinke/čokolino, mleko, sadje

9. 10.

MALICA

Palačinke z čokoladnim namazom, kava, melona

KOSILO

Bučna juha, bolonjski špageti, endivija, sadna kupa s smetano

MALICA

Črni kruh, pašteta, pomarančni sok

ČETRTEK,

ZAJTRK

Kosmiči, sadni jogurt/ sirov namaz, ovseni kruh, mleko, sadje

10.10.

MALICA

Topli sendvič, sadni čaj, hruška

KOSILO

Juha z zakuho, piščančji medaljončki, pečen krompir, zelena solata,
sladoled
Koruzni kruh, sir, melisin sok

MALICA
PETEK,

ZAJTRK

Pražena jajce s šunko, koruzni kruh, šipkov čaj, sadje

11.10.

MALICA

Pica, šipkov čaj, jabolko

KOSILO

Korenčkova juha, lazanja, radič, čokoladno pecivo

MALICA

Skutin desert

Slike: https://www.google.com/search?q=%C4%8Destitke+prvo%C5%A1olec&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmlOPSs-vkAhXCPFAKHcvmAzkQ_AUIESgB&biw=1216&bih=612#imgrc=r8sye0FQdFipuM:; pridobljeno 25. 9. 2019

Maja Mencigar, prof.
šolska svetovalna služba

