Drage učenke in učenci!
Zdravstvene razmere v državi nam žal ne dopuščajo, da bi se skupaj v šoli veselili
prihajajočih praznikov in začetka počitnic, obeležili državni praznik dan samostojnosti in
enotnosti, zato vam naj nekaj misli namenim preko pisane besede.
Seznanjen sem z vašim delom na daljavo, saj me učiteljice in učitelji o tem redno obveščajo.
Dokazujete, da ste predani šolskemu delu, nekateri bolj, drugi manj, pa vendar se vsi
zavedate, kako pomembno je, da kljub šolanju na daljavo odgovorno opravljate svoje delo.
Ponosen sem na vas.
Letošnje leto nam bo ostalo v globokem spominu, ne samo nam, ampak celemu svetu, saj
način življenja, ki ga živimo danes edinstven.
Vesele praznike in zdravo, srečno novo leto!
Sašo Vlah, ravnatelj

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Himna države Slovenije
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
Z dnevom samostojnosti in enotnosti obeležujemo dan, ko so se pred 30 leti državljani
Republike Slovenije odločili, da naša država postane samostojna. S to odločitvijo naj bi bilo
življenje v naši domovini boljše in lepše. Vsebino si oglejmo na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8
Evropska himna
Leta 2003 je bila pesem razglašena za himno Evropske unije, vendar pa zaradi uporabe različnih
jezikov na ozemlju Unije za himno velja le melodija brez besedila.
Kljub raznolikim jezikom, ki jih ljudje govorimo tako po Evropi kot po svetu, pa nas velika
večina v tem času enotno vstopa v praznične dni in praznovanja.
https://www.youtube.com/watch?v=sLofNXeTWMI
Leta 1990 smo Slovenci znotraj tedanje Jugoslavije na plebiscitu izglasovali, da bo Slovenija
samostojna država.
Naslednje leto, 25. 6. 1991, pa je bila na podlagi tega plebiscita uradno razglašena
samostojna Republika Slovenija.
Obletnici je posvečeno tudi letošnje Cankarjevo tekmovanje, ki nosi naslov Slovenija,
vse najboljše!
S pesmijo se pridružimo voščilu tudi mi in zapojmo skupaj Slovenija,
moja dežela:
https://youtu.be/oe-bo5cnRBA

Prav je, da se spomnimo tudi vseh velikih mož, ki so se borili za slovenski jezik in priznanje
našega naroda skozi zgodovino:
- Primoža Trubarja (prvega pisca Abecednika in Katekizma)
- Franceta Prešerna (prvega velikega slovenskega pesnika)
- Ivana Cankarja (borca za Slovence in priznanje slovenskega jezika v 20. stol.)
- pa tudi še ostalih, ki so jim stali ob strani, pisali in uporabljali slovenski jezik, da
smo s tem dosegli osamosvojitev.
Cenimo in bodimo ponosni na svojo narodno zavest ter gojimo slovenski jezik v
zahvalo vseh, ki so se borili zanj.

Veseli december pa je še lepši ob petju pesmi:
Janez Menart: OB NOVOLETNI JELKI
Čuj, ura polnoč bije.
Staro leto je že mimo.
Hitro svečice prižgimo,
da nam novo vsem zasije.
Svečke bele in rdeče,
da bilo bi mnogo sreče.
Rdeče svečke, da dobrota
zmerom bi bila med nami,
bele svečke, da med nami,
ne postal bi kdo sirota.
In še svečko, da na svetu
ne bilo bi vojn v tem letu.
Hitro svečice prižgimo,
svečke bele in rdeče,
da bilo bi mnogo sreče.
Star leto je že mimo:
čuj, že ura polnoč bije …
Novo leto naj zasije!
https://www.youtube.com/watch?v=3h0d34i-cBI

Kljub temu, da je praznični čas hkrati tudi čas obdarovanj, naj v teh dneh ne bodo pomembna
samo darila, ampak predvsem čas, ki ga bomo preživeli s svojo družino. Praznične in počitniške
dni v družbi z njimi preživimo z nasmehom na obrazu in brez skrbi, pazimo nase in svoje
najbližje.

