
 
 

OBJAVE 17,  ponedeljek, 6. januar 2020 

Šolski dan:78 
Šolski teden:17 
Urnik: A 
 
 

V začetku vsakega novega leta se lahko s hvaležnostjo 
spominjamo iztečenega preteklega leta, za vse dobro, kar se nam 
je zgodilo. 
Hkrati pa lahko v teh dneh novega leta z velikim upanjem in 
navdušenimi pričakovanji po lepem, zremo v prihodnost rojenega 
novega leta.  
Želim vam veselo, uspešno, srečno, zadovoljno in predvsem 
zdravo novo leto 2020. Naj se vam uresničijo vaše skrite in odkrite želje. Vsem skupaj pa nam 
želim, da bi bili skrbni drug do drugega, da bi se znali poslušati in bi se slišali. Želim nam, da 
bi si prizadevali za dobre odnose, v katerih bi bile poštenost, resnicoljubnost in odkritost 
vrednote na najvišji ravni.  

 
Kar prijeten je bil tale čas pričakovanja in vstopa v novo koledarsko leto. Verjetno eden 
najdaljših, kar smo jih doživeli. Spočiti in polni delovnega elana bomo torej  v tem mesecu 
poprijeli za učenje, saj se približuje zaključek ocenjevalnega obdobja. Dolge počitnice so nas 
kar malo polenile, zato nam misli, da je potrebno spet zagrabiti za delo, nam niso ravno v 
veselje.  

V predzadnjem koledarskem tednu prejšnjega leta smo bili zelo dejavni. 

Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo obiskali starejše občane naših vasi. Izkušnje, ki so jo doživeli naši 

učenci, je bila vrednejša, kot če bi ure pripovedovali o medgeneracijskem sožitju. Zahvaljujem se 

vsem, ki ste v tej akciji sodelovali. Mentorici Evgeniji Peternel, ga. Jerici Golob Peterka, vsem 

učencem, ki ste pisali pisma, učiteljem, ki ste spremljali učence, še posebej učitelju glasbe, da je 

učence naučil koledniških pesmi. Hvala tudi PGD Negova in  PGD Spodnji Ivanjci, kakor tudi obema 

aktivistkama KORK Negova, da smo vedeli, kje starejši občani živijo: Dragici Starovasnik in Elici 

Starovasnik. 

Ponovno smo se pokazali na 5. pravljičnem mestu 

na tržnici v Gornji Radgoni. Hvala vsem. Še 

posebej pa velja zahvala našemu učitelju glasbe 

Aleksandru in učiteljici Petri za glasbeni musical in 

zgodbo o dečku in snežaku. Hvala vsem pevkam in 

pevcem otroškega in mladinskega pevskega zbora 

in igralcem pravljice. Res sem vedno znova 

ponosna na vas, kako sproščeni in pristni znate biti 

in kako ubrane glasove imate, čeprav vas je le 

nekaj, vendar presegate meje. Hvala tudi 



 
 
učiteljicama Mateji in Mateji, da sta bile ob naši stojnici in obema spremljevalkama: učiteljici Heleni 

in Nini. Hvala tudi vsem staršem, ki so vas prišli pogledat in tako izrazili podporo naši šoli.  

Musical Poletiva pod nebo se je ponovil tudi v četrtek, 19. decembra, na našem dobrodelnem 

koncertu. Naša telovadnica se je napolnila do zadnjega kotička. Za to ste zaslužni tudi vi, dragi učenci, 

ki ste pridno prodajali karte. Naj izpostavim, da si tako urite tudi svojo podjetniško žilico. In veste, 

kdo so bili tisti, ki so jih največ 

prodali? 

 Hvala vsem sodelavcem in učencem 

za pripravo dobrodelnega koncerta. 

Prireditve, v katerih nastopajo naši 

otroci iz vrtca ali učenci, so vedno 

lepo obiskane. Še posebej hvala 

učiteljici Heleni za povezovanje 

programa, vzgojiteljicam in 

razredničarkam, ki ste pripravile 

otroke za nastop, učiteljici Petri za 

zgodbico o dečku in sneženem 

možu, učitelju Aleksandru, ki je 

zgodbi dodal glasbeno podlago ter 

učitelju Samotu za pravljično sceno. 

Zahvala velja tudi kuharskemu, tehničnemu in administrativnemu osebju. 

Zaključek koledarskega leta, torek, 24. 12.,  smo preživeli kot dan dejavnosti, s proslavo ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, ki so jo pripravili učenci 7. razreda ob pomoči razredničarke Jelke Žurman, 

s srečelovom devetošolcev in zanimivim vodenjem nadaljnjega božičnega programa učencev 6. 

razreda. Hvala vsem učencem, ki ste se predstavili in hvala vsem vam, ki ste otroke in učence 

pripravili za nastop. 

 



 
 
 

 

 
V soboto, 4. januarja, je bil Trstenjakov pohod v organizaciji Planinskega društva Gornja Radgona ter 

TD Majolka in TD Negova-Spodnji Ivanjci.  Ni mi vseeno, da je naša šola opustila januarski pohod do 

Trstenjakove domačije, a včasih je pač človek nemočen in ne gre drugače. Kompromise je potrebno 

sprejemati.  

V sredo, 8. januarja, je  Trstenjakova 114-obletnica rojstva.  

 

V četrtek, 9. januarja, bo v okviru šolskega parlamenta delavnica z naslovom: Premagaj strah in 

omejujoča prepričanja ter odkrij in razvij svojo misijo. Zbrali se bomo v učilnici zgodovine 5. in 6. 

šolsko uro, in sicer učenci od 6. do 9. razreda. Takoj po 4. uri greste na kosilo in pridete potem v 

učilnico zgodovine.  

Srečno! 


