
 
 

OBJAVE 10, ponedeljek,12. 11. 2018 

Šolski dan: 47 
Šolski teden: 10 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Res smo lahko hvaležni, kako dolgo nam je podarjeno prijetno jesensko vreme. Vsi tisti, 
ki smo zamudniki z opravili okrog hiše, vrtov in sadovnjakov, smo še imeli priložnost, da 
kaj nadoknadimo.   
Včeraj je bilo martinovo in marsikje se je ta običaj blagoslovitve  vina ohranil. saj pravijo 
da Sv. Martin spremeni mošt v vino. No, letos je že davno odvrelo, saj se je tudi grozdje 
hitro pobralo.  

Vseeno pa bi ob tej priložnosti spregovorila o 

škodljivosti alkohola, ki ga premalokrat omenjamo in 

ga ne jemljemo za tako hudo zlo, kot če se  govori o 

drugih drogah. Pitje je namreč v našem področju 

sprejeto kot neka tradicija. Žal pa Slovenija spada me 

države, kjer se spije preveč alkohola. Približuje se 

praznični čas, ki ima žal tudi svojo temno stran: takrat 

se namreč močno poveča poraba alkohola. Veliko 

mladih alkohol prvikrat poskusi še pred desetim letom 

starosti, največkrat v domačem okolju. Kasneje pa po tej drogi, ki povzroča tudi 

odvisnost, posegate tudi zaradi pritiska vrstnikov. Žal smo vam tudi odrasli v slab zgled, 

še posebej v družinah, kjer alkohol povzroča nasilje, razdor, mnoge neprespane noči in 

solze. Želim si, da bi zmogli biti močni in bi se v pravem trenutku odločili, da ste 

močnejši od moči vrstnikov, ki bi vas skušali zvabiti v omamno past odvisnosti od 

alkohola.   

 

Danes, v ponedeljek, 12.11., gredo na zobozdravstveni pregled učenci 9. in 6. r, učenci 

6. r. pa še na zdravniški pregled.  

 V torek, 13. novembra je Unesco projekt v Celju, in sicer 

Veselje do znanosti. Udeležili se ga bodo Alenka, Miha in Tina iz 

9. razreda, spremlja jih svetovalna delavka ga. Blanka Mlakar.  

S projektom se obeležuje dan znanosti za mir in razvoj. 

Osnovnošolcem zadnjega triletja se želi približati naravoslovno 

znanost ter le-to narediti zanimivo in privlačno. Želimo mlade 

usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje naravoslovja 

ter jih navdušiti tudi za študij. Letošnji osrednji gostje bodo 

inženirji kemije in fizike iz Evropskega kulturnega in 



 
 

tehnološkega centra Maribor ter Inštituta Jožef Štefan, ki bodo pripravili aktivnosti pod 

naslovom »Eksperimentiranje v atmosferi«. 

 

V sredo, 14. 11., je za devetošolce šolsko tekmovanje iz angleščine. Vse informacije 
dobite pri učiteljici Mateji Šajhar. 
 
V sredo  bodo učenci 8. in 9. razreda obiskali Karierni sejem - sejem poklicev in 
izobraževanja, ki bo v Mariboru. Odhod iz šole bo po kosilu, ob 13.uri, v Negovo se  vrnemo 
ob 16.15. Spremljala vas bosta učitelja g. Matej Kraner in ga. Jerica Golob Peterka. Vsak si 
želi dobro izbrati svojo nadaljnjo poklicno in karierno pot, to pa lahko stori le z dobrimi 
informacijami, ki jih lahko pridobi na Kariernem sejmu- sejmu poklicev in 
izobraževanja,na katerem se bo predstavilo več kot 50 razstavljavcev. 
 
V četrtek, 15. 11., bo 0. uro v telovadnici šole predavanje o Madagaskarju. S tem 
predavanjem bomo obeležili Mednarodni dan strpnosti. Predaval nam bo gospod Dani 
Rajh. 

 
 
 

V četrtek je tudi tim 3. triletja, kjer boste strokovni delavci deležni nasvetov v zvezi s 
sestavljanjem testov. Predstavitev bo izvedel g. Branko Beznec. Uro bo sporočila ga. 
Evgenija Peternel. 
 

V petek, 16.11. je tradicionalni slovenski zajtrk. Vseslovenski projekt Tradicionalni 

slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za 

lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega 

naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti 

predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi 

prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa 

namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. 



 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi na naši šoli. Gosti in učenci od 6. do 9. razreda 
boste zajtrkovali v jedilnici, ostali si boste zajtrk pripravili v učilnicah. Po krajšem 
kulturnem programu, bomo zaužili med, maslo, mleko, jabolko – živila, ki so vsa 
pridelana v Sloveniji. 
 

Varstvo vozačev 

Učenci, ki so prijavljeni v varstvo vozačev, tj. 6., 7. in 8. razred, ste dolžni upoštevati 

pravila, ki veljajo za varstvo. Po končanem pouku se zberete v učilnicah, ki so za to 

določene. Vsaj 20 minut je namenjenih opravljanju dom. nalog, ponavljanju ali utrjevanju 

učne snovi. Prav tako lahko učenci v tem času koristite šolsko knjižnico in čitalnico. 

Računalniška učilnica je v času varstva vozačev namenjena tistim učencem, ki računalnik 

potrebujejo za opravljanje seminarskih nalog, referatov in podobno,… ob prisotnosti 

učitelja. Ni pa namenjena igranju igric itd,… Ob lepem vremenu so učenci na šolskem 

igrišču, kjer imajo dovolj časa za rekreacijo in sprostitev, pozimi tudi v telovadnici. Prosim, 

če se tega učenci držite in upoštevate. 

 

Lep in uspešen jesenski dan in teden vam želim. 
 


