
 
 

OBJAVE  12, ponedeljek, 25. november 2019 

Šolski dan: 56 

Šolski teden: 12 

Urnik: B 

 
Dobro jutro! 
 

Okrog nas že čutimo dih bližajočih se prazničnih dni. Vedno več se pogovarjamo, kako 

bomo okrasili šolo, kako bomo prazničnost prenesli tudi v naše učilnice. Nekam prijetno 

toplo nam postane in ščemenje po telesu je v prijetnem pričakovanju. 

Danes je načrtovalnica ob 15. uri. 
 
Spoštovani starši! 
Danes, 25. novembra 2019, bo za 
vas ob 16.00 v jedilnici šole v 
okviru projekta POGUM 
organizirano predavanje z 
naslovom PRAZNIKI – BREME ALI 
PRILOŽNOST ZA DRUŽINO. 
Predavala bo Monika Brdnik, mag. 
psihologije.  
 
Po predavanju bodo razredni 
roditeljski sestanki oz. pogovorne 
ure.  
 

Danes je državno tekmovanje iz angleščine na OŠ Gustava Šiliha Laporje. Na tekmovanje 

se je uvrstil Darja Pešić iz 8. razreda. Spremlja ga mentorica ga. Mateja Šajhar. 

25. november je tudi svetovni dan za 
odpravo nasilja nad ženskami. Nasilje 
nad ženskami in dekleti je ena najbolj 
razširjenih in najhujših kršitev 
človekovih pravic po vsem svetu. Po 
ocenah se je v nekem trenutku svojega 
življenja z nasiljem že soočila tretjina 
žensk in deklet po svetu. To nasilje je 
ovira za enakost spolov, pravice in 
opolnomočanje žensk in deklet ter 
njihov splošen razvoj, onemogoča pa 
tudi doseganje ciljev trajnostnega 



 
 

razvoja. Vsako leto se na svetu poroči približno 12 milijonov deklet, mlajših od 18 let. To 
pomeni, da se takšna poroka sklene vsaki dve sekundi. Poročena dekleta pogosto hitro 
zanosijo, opustijo šolanje in so bolj izpostavljena nasilju v družini kot ženske, ki se 
poročijo v odrasli dobi. Vsaj 200 milijonov žensk in deklet je žrtev pohabljanja spolnih 
organov, ki se še vedno izvaja v približno 30 državah. Migrantke so še posebej ranljive in 
bolj izpostavljene zlorabam ali nasilju.  

Izkoreninjenje nasilja nad ženskami in dekleti je v središču agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030. To je prvi korak k svetovnemu miru in varnosti, predpogoj za spodbujanje, 
zaščito in uresničevanje človekovih pravic, enakosti med spoloma, demokracije in 
gospodarske rasti. 

V sredo, 27. novembra 2019, bomo imeli na šoli 
ustvarjalne delavnice. Izdelovali bomo okraske za 
novoletno okrasitev šole. Delavnica bo potekala 
od 8.20 do 12.40. 
Starše, stare starše, predstavnike društev in 
druge krajane vabimo, da se nam pridružijo pri 
ustvarjanju. Prosimo, da udeležbo sporočite v 
tajništvo šole oz. preko učencev razredničarkam.  

 

 

Festival IZUM bo potekal v trgovskem centru 
Maximus v sredo 27.11. in četrtek 
28.11.2019. 

Naš šola se bo predstavila na stojnici z izdelki 
na temo VARNOST. Naši osmošolci (Bine, 
Luka, Darjan in Naja) bodo sodelovali na 
festivalu s kvizom Kahoot, katerega so 
sestavili sami. Mimoidoče obiskovalce bodo 
povprašali o njihovem znanju VARNOSTI.  
Vljudno vabljeni vsi!  

 
 
 



 
 

 

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. Vsako leto že 
tradicionalno pripravljamo predpraznične 
kreativne delavnice s starši. 
Letos bomo izdelovali adventne venčke, namizne 
aranžmaje, različne okraske in šivali vrečke 
dišečke. 
Delavnice bodo v četrtek, 28. 11. 2019, s 

pričetkom ob 15.00 uri. 
Vabimo Vas in Vas z veseljem pričakujemo.  Veselimo se srečanja z Vami! 
Učenci in učiteljice oddelkov podaljšanega bivanja. 

Veselimo se srečanja z Vami! 
Učenci in učitelji OPB 

 
V četrtek, 28. novembra 2019 bodo od 13. do 15. ure, na sedežu RKS - OZ Gornja 

Radgona božično novoletne delavnice. Udeležile se jih bodo učenke 7. razreda. 

Spremljala jih bo mentorica ga. Jelka Žurman. 

V petek, 29. 11. 2019 ob 17. uri Mladinsko društvo Vitez Negova prireja božično - 

novoletne delavnice. Vabljeni vsi, tako mlajši, kot starejši, da se udeležite in si izdelate 

okraske, voščilnice, adventne venčke... Pekle se bodo tudi palačinke. 

V sredo, 4. decembra bo na šoli potekalo tekmovanje v razvedrilni matematiki. Prijavijo 
se lahko učenci od 2. do 9. razreda. Učenci od 2. do 5. razreda pri razredničarkah, učenci 
od 6. do 9. razreda pa se prijavijo tako, da se vpišejo na list, izobešen na vratih 
svetovalne delavke.       Mentorica Blanka Mlakar 

 

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

nepomembnimi in nepotrebnimi stvarmi. 

 

 


