
 
 

OBJAVE  12, ponedeljek, 26. november 2018 

Šolski dan: 57 

Šolski teden: 12 

Urnik: B 

 
Dobro jutro! 

Tudi letos se je 
naša šola, OŠ dr. 

Antona 
Trstenjaka 

Negova udeležila 
Festivala 

Inovativnosti, 
Znanosti in 

Ustvarjalnosti 
mladih – IZUM 2018, katerega organizator je regionalni 
center ZOTKS s sedežem v M. Soboti. 
Festival se je odvijal od 21. – 23. novembra 2018 v 
trgovskem centru Maximus v Murski Soboti. 
Na razstavi ustvarjalnosti se je naša šola predstavila z 
izjemno ustvarjalnimi izdelki naših domiselnih učencev. 
V četrtek, 22. novembra, je potekala slavnostna 

akademija Zveze za tehnično kulturo RC M. Sobota, na kateri smo prejeli 1. mesto na 
razstavi ustvarjalnosti Mladi za napredek Pomurja, v kategoriji USTVARJALNA IN 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST ŠOL. Iskrene čestitke vsem, ki ste na kakršenkoli način 
pomagali k našemu uspehu in hvala vsem za vaš trud. 
Še posebej bi se rada zahvalila za pomoč pri urejanju naše stojnice našemu hišniku Iztoku 
Kuzmiču, računalničarju Vitu Dundeku, svetovalni delavki Blanki Mlakar, učiteljici 
Evgeniji Peternel in učiteljici Mateji Vodenik Pangeršič, ki je ob oba dneva bila na 
predstavitvenem prostoru. Razstavne eksponate si lahko ogledate v avli šole. 
 

Danes zjutraj so šli na sistematski in zdravstveni pregled učenci 4. in 7. razreda. Obiskali 

bodo tudi ljudsko knjižnico, Špital in Alejo Velikih  v Gornji Radgoni.  

Danes je načrtovalnica ob 15. uri, ob 16. uri pa  sledijo tudi pogovorne ure. 

V  torek, 27. 11. 2018, bomo za učence od 5.- 9. razreda izvedli športni dan – PLAVANJE.  
Zbrali se bomo ob 7. 50 v šolski jedilnici in opravili malico. Ob 8.10  se odpeljemo v Terme 
Ptuj, kjer bomo do 13.00 ure. V šolo se vrnemo predvidoma ob 13.45 min. Tudi ta dan 
imajo kosilo, razen tisti, ki  ga odjavijo. Na poti nazaj lahko izstopijo tudi v Spodnjih 
Ivanjcih, vendar  le ob predložitvi soglasja staršev. 
Učenci naj kopalke oblečejo že zjutraj (plavalne hlače ne smejo segati preko kolen), s seboj 
pa vzamejo brisačo, perilo za preobleči ter obvezno zimsko kapo. Učenkam, ki imajo daljše 



 
 

lase priporočamo tudi plavalno kapo (ta ni obvezna na bazenu), spete lase ali narejene 
kite. Stroški vstopnine in prevoza bodo obračunani po položnici in ni potrebno imeti 
denarja s seboj. Učenci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo plavati in predložijo 
opravičilo (najkasneje en dan pred plavanjem), prav tako pridejo v šolo, kjer bodo 
opravljali druge naloge, je zapisala učiteljica ga. Vesna Pintarič. 

Dr. Trstenjak je bil pobudnik za ustanovitev Fundacije dr. 
Trstenjaka, ki bi naj sofinancirala nadarjene mlade ljudi v SV 
Sloveniji. Ker je v zadnjih petih letih nastalo zatišje in se 
projekti in sofinanciranja niso izvajala, se je sedaj ponovno 
obudila želja, da se delovanje fundacije obudi. Z julijem 2016 
je postal v. d. predsednika uprave Ustanove dr. Antona 
Trstenjaka mag. Samo Lubej. S tem so se začele tudi aktivnosti 
ponovnega zagona ustanove.  V ta namen bo naša šola 
sodelovala v kulturnem programu ob tem dogodku, in sicer v sredo, 28.11., ob 14. uri 
na sejmišču v Gornji Radgoni.  

 

Spoštovani starši!  

Bliža se mesec, ki ga otroci v šoli vsako leto 
nestrpno pričakujejo. V mesecu praznikov in 
obdarovanj je v oddelkih podaljšanega 
bivanja še posebej prijetno in ustvarjalno 
vzdušje. Vsako leto pripravljamo delavnice s 
starši. Na delavnicah bomo izdelovali 
adventne venčke, namizne aranžmaje, 
smrečice, okraske iz plutovinastih zamaškov 
in storžev. Letos  jih bomo izvedli v sredo, 
28. 11. 2018, s pričetkom ob 15.00 uri. 

Veselimo se srečanja z Vami! 
Učenci in učitelji OPB 

V petek, 30.11. , 1. šolsko uro, bo sestanek šolske skupnosti. Navodila in vabilo 
razrednikom bodo še naknadno posredovana, sporoča mentorica šolskega parlamenta 
ga. Mateja Šajhar. 

V petek, 30.11. je državno tekmovanje iz biologije. Na državno raven se je iz naše šole 
uspelo uvrstiti Alenki Senekovič. Držimo ti pesti. Vemo, da tekmovanje ni enostavno in je 
potrebno veliko »preveč podrobnega« znanja.  

V okviru Rdečega križa se bomo tudi letos priključili projektu, v katerem bomo obeležili 
mednarodni dan prostovoljstva, 5. december. Letošnji slogan se glasi "Ker nam je mar. 



 
 

Povsod in za vsakogar". Cilj projekta je spodbuditi 
vas mlade k opravljanju majhnih in velikih 
prostovoljnih del.  
V vsakem matičnem razredu bomo obesili  liste, na 
katere boste učenci lahko prilepili listke z opisom 
prostovoljnega dela, ki ste ga opravili, lahko tudi 
izven šole. Na listek zapišite na kratko, katero 
dobro delo so opravili in kako ste se ob tem 
počutili. Verjamem, da bo vsak v teh dveh tednih 
naredil kaj dobrega, lepega za druge in da bodo 
zato v vsakem razredu nalepljenih veliko listov z 
opisom vaših prostovoljnih del.  Aktivnost traja cel 
naslednji teden, vse do 5. decembra. Liste vseh 
razredov bomo po 5. decembru razstavili v avli na oglasni deski.     
 

Uspešen in deloven teden vam želim. Naj vam življenje ne polzi skozi roke z 

nepomembnimi in nepotrebnimi stvarmi. 

 

 


