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   WALDORFSKA TROBENTA 
       Št. 1, 2020/21 

   28. 8. 2020

 
 
 
Pozdravljeni, dragi starši! 
 
Pred vami je prva številka Waldorfske trobente, 
v kateri vas skušamo strnjeno informirati o 
dogajanju na šoli in tako v čim večji meri 
zmanjšati število različnih elektronskih sporočil 
šole. Seveda se teh še vedno ne bo dalo v celoti 
odpraviti. 
Želimo vam lepo šolsko leto, čeprav nas 
verjetno čakajo precejšnje preizkušnje – prav 
na področju komuniciranja. 
Lep pozdrav, 
urednica Marina Nuvak  
 
 

TAJNIŠTVO 

 
Spoštovani starši! 
 
V prilogi vam pošiljamo v izpolnitev anketn-i/e 
list-e in prijavnic-o/e za jutranje varstvo ter 
popoldansko bivanje za učence nižjih razredov. 
Prvošolci in dijaki prvega letnika so anketne liste 
že prejeli. Prosimo, da jih čim prej vrnete v 
tajništvo šole. 
Prilagamo še žigosan-e in podpisan-e izvod-e 
pogodb o zagotavljanju šolske prehrane za vaš 
arhiv (v primeru, da ste oddali dva izvoda). Vse 
tiste, ki pogodb še niste oddali, in bi želeli, da je 
vaš otrok naročen na šolsko prehrano, prosimo, 
da jih vrnete do 1. septembra. Prosimo, tudi za 
zdravniška potrdila o dietah, saj brez ustreznih 
potrdil diet ne moremo zagotavljati. 
  
Lepo vas pozdravljamo, učencem in dijakom pa 
želimo dobro in uspešno novo šolsko leto. 
 

za tajništvo Waldorfske šole Ljubljana 
Karmen Bezgovšek 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

OSNOVNA ŠOLA 

 

1. ŠOLSKI DAN 

 
Spoštovani starši,  
počitnice se počasi končujejo in naša šola bo 
kmalu odprla svoja vrata. Veselimo se novega 
šolskega leta in upamo, da bo pouk potekal čim 
bolj normalno. 
S poukom bomo pričeli v torek, 1. 9. 2020. Za vse 
osnovnošolce od 2. do 9. razreda se bo pouk 
pričel ob 8.00. Učenci se zberejo v svojih 
razredih.  
Letos je slovesnost ob sprejemu prvošolcev 
malce spremenjena. Potekala bo za vsak razred 
posebej, v dvorani bo tako več prostora. 
Prvošolci iz 1.a razreda in njihovi starši se 
zberejo ob 8.15 na dvorišču pri starem vhodu v 
šolo. Okoli 8.30 se bo pričela krajša slovesnost. 
Prvošolci 1.b razreda in starši se zberejo ob 9.30 
na dvorišču pri starem vhodu v šolo. Okoli 9.45 
se bo pričela krajša slovesnost ob sprejemu v 
šolo. 
Prvošolci bodo imeli po slovesnosti prvo učno 
uro s svojima razredničarkama. 1.a. bo zaključil s 
poukom približno ob 11.15, 1.b. razred pa ob 
12.30.  
Učenci od 2. do 9. razreda pa bodo končali pouk 
ob 12.00 uri. 
Jutranje varstvo za zgodnje učence 2. do 5. 
razreda se prične ob 7.00 v učilnici 6. a (razred v 
pritličju v avli šole). 
Popoldansko nujno varstvo bo za učence od 2. 
do 5. razreda organizirano do 16.30.  
Prvi šolski dan se učenci posladkajo s torto in 
sokom, malice in kosila ne bo. Dobro je, da imajo 
otroci, ki bodo dlje časa v šoli malico s seboj. 
Vsem želimo lep in radosten začetek novega 
šolskega leta! 

                                                                                                                                                                                                     
Skupina za organizacijo 1. šolskega dne 
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NEKAJ OSNOVNIH NAVODIL  

 
V torek, 1. 9.2020, pričenjamo z novim šolskim 
letom tako kot vedno doslej – s široko odprtimi 
vrati šole. Veselimo se radostnega vrišča, 
razigranih pogledov in verjamemo, da se veselijo 
tudi otroci. 
Vedno se trudimo, da je okolje vsem prijazno, 
tokrat pa bomo morali nekaj več truda vložiti še 
v to, da se bomo v največji možni meri izognili 
možnosti okužbe s koronavirusom, zato bi vas 
radi opozorili na nekaj pravil, ki jih bomo morali 
upoštevati: 

• V šolo prihajajo samo zdravi otroci! 

• Starši  ne vstopate v zgradbo, otroke 
oddate pred šolo. 

• Izjema ste starši prvošolcev ( in po 
potrebi drugošolcev), ki jih pripeljete do 
razreda. Prosimo, da jih pripelje le eden 
od staršev in da se na hodnikih ne 
zadržujete dlje, kot je to potrebno. 

• Morebitna sporočila za učitelje 
posredujete prek elektronske pošte ali s 
telefonskim sporočilom. 

• Pouk  za vse razrede, razen prvega, bo 
že prvi dan potekal v skladu z razrednim 
urnikom. 

• Namesto malice bo, tradicionalno –
torta, saj tega dne šola praznuje rojstni 
dan. 

• Jutranje varstvo bo organizirano od 
prvega dne (1.9.) kot običajno – od 7.00 
dalje.  

• Tudi popoldansko varstvo bo potekalo 
že od prvega dne – do 16.30. Od 15.00 
naprej bodo otroci ob suhem vremenu 
na šolskem igrišču. V primeru, da boste 
po otroka prišli pred tem, vas bo na 
recepciji sprejela ga. Matko in obvestila 
učitelja varstva, ki bo otroka napotil v 
garderobo in nato na šolski vhod. 

• Učenci višjih razredov, ki odhajajo 
domov sami, naj se na šoli ne 
zadržujejo. 

 
Za prvošolce in dijake, ki vstopajo v prvi letnik bo 
prvi šolski dan organiziran malce drugače. Kot 
vedno pa jih bomo obdarili s sončnicami … te se 
vedno obračajo za soncem! In prav to želimo 
vsem nam. Lep sončen začetek pouka, četudi bo 
deževalo. 

Kolektiv WŠLJ  
 
 
 

KJE JE MOJA UČILNICA? 

 
Med počitnicami smo učitelji preselili mnoge 
razrede, opravljena so bila običajna vzdrževalna 
dela. Da na prvi šolski dan ne bo kdo zašel, vam 
posredujemo spodnji KJE JE KDO: 
 
V novem delu šole (prizidku), so »gnezda« 
razporejena takole: 
Pritličje: 1. a (Ana Kenk), 1. b (Ksenja Klopčič),  
2. b (Lucija Florjanc Lukan) 
1. nadstropje: 2. a (Lena Fabbro), 3. b (Ana 
Marija Trkov), 3. a (Andreja Japelj) 
 
V glavni stavbi: 
Pritličje: 6. a (Katyush Manakai) 
1. nadstropje na desni: 
- 6. b (Marko Blaznik) 
- 5. a (Ajda Trobentar) 
- 7. b (Nadja Lazar) 
- 4. b (Eva Divjak) 
- 7. a (Jaka Štoka) 
1. nadstropje na levi: 
- 4. a (Marjeta Privšek Štoka) 
- 5. b (Gaja Červ) 
2. nadstropje: 
-  8. a (Mojca Bregar Pikalo) 
-  2. l (Klemen Lah) 
-  9. a (Stanka Žabkar) 
-  8. b (Edita Šelih) 
-  9. b (Ivana Marušič) 
3. nadstropje: 
-  4. l (Barbara Kovačič) 
-  1. l (Tadeja Rakar) 
-  3. l (Monika Černe) 
 
GARDEROBE za učence so razporejene tako: 

• od 1. do 3. razreda so urejene pred 
razredi v prizidku,  

• 5. a pred razredom 

• za 6. a in 9. b v avli (levo od vhoda),  

• za ostale razrede pa v prvem 
nadstropju:  

o za 4. a v hodniku pred 
razredom,  

o na desnu strani hodnika: 6. b, 
7. b, 4. b, 7. a  

o na levi strani hodnika pa 5. b, 
8. a, 8. b, 9. a  

• srednješolske garderobe ostajajo na 
svojem starem mestu v kleti. 

 
Učenci in dijaki naj ne pozabijo, da so copati 
potrebni in obvezni že prvi šolski dan!  

Nadja Lazar 
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POPOLDANSKO VARSTVO 

 
Spoštovani starši! 
Z novim šolskim letom se je za učence od 1. do 5. 
razreda začelo tudi popoldansko varstvo. Ob tem 
vas želimo ponovno spomniti na dogovore in 
pravila, ki nam in vašim otrokom omogočajo 
varno in kakovostno preživljanje časa v varstvu. 
Da bi dosegli ustrezno varnost otrok ter 
omogočili kakovostno igro in organizacijo varstva 
na majhnem območju obeh igrišč, je 
pomembno, da vsi skupaj upoštevamo pravila 
kot del dogovora v skupnosti. Prosimo, da ste 
nanje pozorni in da nanje večkrat spomnite tudi 
vaše otroke. 
 
1. Ko prevzemate otroka, se najprej oglasite pri 
enem od učiteljev na igrišču. S tem olajšate 
njihovo delo. Če otroka prikličete ali poiščete, se 
skupaj odpravita do učitelja. Počakajte, da se 
otrok od njega poslovi. 
 
2. Zaradi prostorske stiske vas naprošamo, da 
otroke, ko pridete po njih, iz varstva čim prej 
tudi odpeljete (predvsem takrat, ko so že na 
igrišču). Če pred šolo srečate znance ali 
prijatelje, vas prosimo, da se skupaj z otrokom 
umaknete z igrišča in izpred vhoda v šolo. Učitelji 
imajo ob gneči pred vhodom zelo otežen nadzor 
nad dogajanjem, otroci pa so lahko izpostavljeni 
nevarnosti, saj je cesta oddaljena le nekaj 
korakov. Hkrati pa ob prihodu staršev otroci 
menijo, da zanje dogovori v varstvu ne veljajo 
več. 
 
3. V šoli in njeni okolici uporaba telefona NI 
dovoljena. To velja tudi za odrasle. Prosimo vas, 
da se v šoli in na igriščih izogibate uporabi 
telefona. Hvala! 
 
4. Šolsko varstvo je organizirano do 16.30. 
Prosimo, da se tega vestno držite in poskrbite, 
da pridete po otroka pravočasno. Če to zaradi 
nepredvidljivih razmer na cesti ni mogoče, je na 
voljo varstvena telefonska številka, na katero 
pošljite sms obvestilo s pojasnilom in predvideno 
uro prihoda. Napišite tudi ime in priimek otroka 
in razred, ki ga obiskuje (npr. Janez Novak, 3.a). 
Naj bodo zamude bolj izjema kot pravilo! 
Prosimo, da na varstveni telefon ne kličete, ker 
med delom telefona ne uporabljamo. Varstveni 
učitelj pregleda sporočila med 16.25-16.35. 
 
Varstveni telefon: 041 456 893 – POŠLJI SMS 
(ime in priimek otroka, razred, predviden čas 
prihoda) 

5. Če želite, da vaš otrok redno ob določeni uri 
odhaja domov sam ali v spremstvu drugih oseb 

ali vas počaka v avli pri akvariju, morate 
razredniku oddati pisno dovoljenje. 
 
6. Mnogo otrok pride v šolo z rolerji, rolkami, 
skiroji in kolesi, kar je pohvalno. A naši dvorišči 
sta premajhni in neprimerni za vožnjo z njimi, 
zato vas prosimo, da ste na to pozorni. Prosimo 
vas tudi, da kolesa puščate na Streliški ulici ali v 
kolesarnici (in ne pred vhodom v šolo ali na 
igrišču), do nje pa dostopate z zadnje strani. Prav 
tako vožnja z vsemi omenjenimi rekviziti na 
območju šole ni dovoljena —rolerje sezujejo pri 
vratih, rolke in skiroje pa odnesejo do garderobe 
in jih pospravijo tja, kjer je njihovo mesto, 
dogovorjeno z učiteljem. Rolke in skiroji naj 
služijo le prevozu v in iz šole, med odmori pa naj 
ostanejo pospravljeni.  
 
7. Poskrbite, da bodo imeli otroci ustrezno 
opremo za igro na prostem. Ne glede na 
vremenske razmere bomo vsak dan poskusili 
izkoristiti za odhod na prosto, zato je oprema 
(škornji, pelerina ali anorak, rezervna oblačila, 
zgodaj poleti pokrivalo, pozimi pa rokavice, kape 
in drugi topli dodatki) nujna za nemoteno 
varstvo. 
Ti dogovori so plod dosedanjih izkušenj, z njimi 
pa se poskušamo izogniti neljubim dogodkom. 
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje 
ter za podporo in sodelovanje.  
 

Aktiv varstva 
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GIMNAZIJA 

 
Spoštovani dijaki, 
počitnice se počasi iztekajo in želimo vam, da 
zadnje dni preživite mirno in čim lepše. 
 
S poukom pričnemo v torek, 1.9.2020. 
V matičnih učilnicah se zberemo ob 8.15, kjer 
vas bodo pričakali razredniki. Po sprejemu 
prvega letnika boste imeli prvo glavno uro: 
 
1. letnik – fizika (Grega Poljšak), 
2. letnik – zgodovina (Jožica Trpin), 
3. letnik – slovenščina (Tatjana Kamenšek 
Klopčič), 
4. letnik – umetnostna zgodovina (Maja Maletin 
Kolarič). 
 
S poukom bomo zaključili ob 13.00. Za malico bo 
tradicionalna torta, kosila ni. 
 
S seboj prinesite šolske potrebščine ter ne 
pozabite copat in nasmeha. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 

Jožica Trpin 
ravnateljica gimnazije 

 

ŠPORTRNI AKTIV 

 

WALDORFSKI MARATON NA KRIM  

 
Dragi starši! 
Zaradi pozitivnih odzivov in številnih spodbud 
bomo tudi letos organizirali waldorfski maraton 
na Krim, s katerim skušamo prispevati svoj delež 
k spodbujanju zdrave telesne aktivnosti ter 
pozitivnemu odnosu do gibanja. Kar je v tem 
času še toliko bolj pomembno.  
Tek na Krim bomo letos organizirali v nedeljo, 4. 
oktobra. Kot doslej bodo na voljo razredne, 
starševske in učiteljske štafete ter tri razdalje: na 
42, 22 in 8 km. Ob poti si boste lahko na 
posameznih postajah privezali dušo z napitki in 
sladko-slanimi prigrizki, na Krimu pa nas čaka 
skupna pogostitev.  
Tiste, ki se teka ne morete udeležiti, prosimo, 
razmislite, ali bi nam lahko pomagali pri izvedbi. 
Zelo bomo veseli vaše pomoči na , startu in cilju, 
okrepčevalnicah ter pri prevozih udeležencev. 
Toliko za zdaj. Kmalu sledijo podrobnejše 
informacije.  
 

Odbor za pripravo teka  
 

GLASBENA ŠOLA 

 
Spoštovani starši, 
pred nami je nov začetek šolskega leta, v 
katerega vstopamo z novimi močmi. Kot 
pripravo nanj vam pošiljamo urnik skupinskega 
pouka glasbene šole. Razredi na urniku so 
razredi nauka o glasbi in se ne nanašajo na 
osnovnošolske razrede. Letošnje šolsko leto bo 
učence pripravnice (oba druga razreda osnovne 
šole) in 1. razred NOG poučevala Sara Smrekar, 
učence od 2. razreda NOG dalje pa Anja Roger. 
 
Pouk pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia se 
bo pričel 7. 9. 2020. 
 
Urnik komorne glasbe ter individualne urnike 
vam bodo sporočili učitelji. 
  
V letošnjem šolskem letu bosta godalni orkester 
vodili Tonka Pogačnik Pirnat in Anja Šoštarič, 
Pester orkester pa Eva Jurgec. Obrazec za izbor 
predmeta iz obveznega programa glasbene šole 
bodo učenci prejeli od učiteljev instrumentov. 
 
Kot vsako leto, učence prisrčno vabimo, da se 
pridružijo tudi otroškemu pevskemu zboru pod 
vodstvom Sare Smrekar oz. mladinskemu 
pevskemu zboru pod vodstvom Anje Roger. Za 
učence naše glasbene šole je udeležba 
brezplačna. 
 
Za dodatne informacije v zvezi z glasbeno šolo 
smo vam tudi letos z veseljem na voljo na 
elektronskem naslovu glasbena.sola@waldorf.si 
ter na telefonski številki (01) 434 55 77. 
 
Želimo vam prijeten začetek leta in veliko lepe 
glasbe! 

Kolektiv glasbene šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:glasbena.sola@waldorf.si
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SEPTEMBER 2020  
 

                  28. 8. Roditeljski sestanek 4. a in 4. b ob 17.00 

1.9. TOR Prvi šolski dan 

 
Umetnos-
tnozgodo-

vinska 
ekskurzija 

4.letnik 
(1. 9.–15. 

9.) 

 

2.9. SRE Roditeljski sestanek 6. a in 6. b ob 17.00 
PASTIRSKI 

DNEVI 
4. b  

OD SOČE 
DO SAVE 
6. a, 6. b  

3.9. ČET  

4.9. PET  

5.9. SO Informativni vpis za bodoči 1. razred 

6.9. NE  

7.9. PON Roditeljski sestanek 9. a in 9. b ob 18.00 
PASTIRSKI 

DNEVI 
4. a  

 

8.9. TOR Roditeljski sestanek 7. a in 7. b ob 17.00  

9.9. SRE Roditeljski sestanek 8. a in 8. b ob 17.30 
SPOZNAVNI  
TABOR  
1. letnik  

10.9. ČET  

11.9. PET  

12.9. SO  

 
 

JADRAN
JE 9. b 

 
 

13.9. NE  

14.9. PON Roditeljski sestanek v Vetrnici ob 17.00 

15.9. TOR 
Roditeljski sestanek v Zvezdni skupini ob 17.00 
Roditeljski sestanek 3. a in 3. b ob 17.30 

SOŠKA 
FRONTA 
2. letnik  

16.9. SRE  

17.9. ČET  

18.9. PET  

19.9. SO  
IZOBRAŽEVANJE 
ZA 
WALDORFSKE 
UČITELJE IN    
VZGOJITELJE 

 
JADRAN
JE 9. a 

 

20.9. NE   

21.9. PON Roditeljski sestanek v Mesečevi skupini ob 17.00  

22.9. TOR Roditeljski sestanek v Mavrični skupini ob 17.30 

OGLEJ 
7. a in 7. b  

 

23.9. SRE Roditeljski sestanek 1. a in 1. b ob 17.00  

24.9. ČET   

25.9. PET  IZOBRAŽEVANJE 
ZA 
WALDORFSKE 
UČITELJE IN    
VZGOJITELJE 

26.9. SO  Srečanje 
vrtcev Alpe 
Adria 27.9. NE  

28.9. PON Roditeljski sestanek v Sončni skupini ob 16.30 

29.9. TOR Mihaelovo 

30.9. SRE Roditeljski sestanek 2. a in 2. b ob 17.00 

 


