
 
 

 

OBJAVE 13, ponedeljek, 2. december 2019 

Šolski dan: 61 
Šolski teden: 13 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

Že čutimo prijeten dih prazničnega 
razpoloženja. Kako prijetno se ob 
tem počutimo in toplo poboža 
vsaka prijazna beseda, misel, vonj 
dišečih cimetovih palčk ali 
medenjaki. Okrog nas se počasi 
prižigajo lučke, ki vabijo tudi k večji 
potrošniški naravnanosti. 
Marsičesa ne potrebujemo, a 
trgovci znajo prepričevati. Najbolj 
vas, mlade. Prav gotovo vas bodo 
ljubeči okrog vas obdarili, a največ 
je vredno to, da ste skupaj s svojimi 
najbližjimi, da se imate radi in da si 

prizadevate za ljubeč odnos. Najbolj dragoceno za vse pa je, če podarimo drugemu svoj 
čas.  
Ni pa nič narobe, če smo vedno bolj in bolj v prazničnem razpoloženju. Tudi naša šola 
postaja vse bolj okrašena in vedno bolj slavnostna, prijetna. Hvala vsem, ki ste ta prvi 
navdih že pripravili. 
Festival IZUM 2019 

Regionalni center ZOTKS Murska Sobota je tudi letos 

organiziral tradicionalni Festival IZUM – Inovativnost, 

Znanost in Ustvarjalnost Mladih, ki je potekal od 26. do 

29.11.2019 v trgovskem centru Maximus v Murski 

Soboti.  

Osnovni namen Festivala je predstavitev in promocija 

rezultatov različnih ustvarjalnih dejavnosti mladih. 

Na Festivalu je sodelovala tudi naša šola OŠ Dr. Antona 

Trstenjaka Negova, predstavili smo se na stojnici z 

izdelki na temo VARNOST. Sodelovali so tudi naši 

učenci 8.r in učenec 3.r.  

Luka, Bine, Naja in Darjan so nagovarjali obiskovalce Festivala za sodelovanje v kvizu 

Kahoot, katerega so sestavili sami, tema kviza je bila varnost. Naša gospa ravnateljica pa 

jim je spekla odlične piškote s katerimi so nagradili vsakogar, ki je kviz rešil.  



 
 

 

Nik pa je pridno delil obiskovalcem 

zapestnice (izdelek učencev 4.r) za varnost. 

Verjamem, da so si učenci pridobili veliko 

novih izkušenj, na Festivalu IZUM 2019. 

 
 
V petek, 29.11. 2019, so sedmošolci 
pripravili predstavitev o družini in o odnosih 
med člani družine. Še posebej so izpostavili 
odnose do babic in dedkov, torej naših 
starejših, ki se večkrat znajdejo v položaju 
osamljenosti in pozabljenosti. Vsak izmed 

nas, otrok in odraslih, lahko prispeva k boljšim odnosom. Učenci pa so še posebej 
izpostavili dejstvo, da bi tudi starši morali slišali, kako je pomembno za družino in za 
otroke, če znajo svoja nesoglasja na primeren način reševati, ne z nenehnim 
prepiranjem. 
 
Včeraj, v nedeljo, 1. 12.  je bil svetovni dan boja proti AIDS-u.  
 
Danes, 2. 12. se pričenja akcija Rdečega križa »Dobra dela«.   

V okviru Rdečega križa se bomo tudi letos priključili projektu, v katerem bomo obeležili 
mednarodni dan prostovoljstva, 5. december. Z opravljanjem prostovoljskega dela 
izkazujemo pripravljenost pomagati, kadar se kdo znajde v stiski in s tem spoštovanje do 
sočloveka. Le to je tudi temelj zdrave družbe. Prostovoljci so prav tako tisti, ki 
uresničujejo poslanstvo Rdečega križa Slovenije in drugih humanitarnih organizacij na 
terenu. 

Letošnji slogan se glasi "Mladi za boljši 
svet". 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 so 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.  
 



 
 

 

Jutri, v torek, 3. decembra, je šolsko tekmovanje iz zgodovine. Tekmujejo učenci 8. in 9. 

razreda, in sicer ob 13. uri, sporoča mentor g. Matej Kraner. 

Za otroke v  vrtcu in učence 1. razreda bo jutri 2. bralni popoldan.  

V sredo, 4. decembra, boste učenci lahko v 0. uri prisluhnili predstavitvi g. Zlatka 

Šajharja, ko je obiskal Tibet. 

V sredo bo potekalo tudi tekmovanje v razvedrilni matematiki ob 13. uri v učilnici 

matematike. Tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda. Seznam prijavljenih je izobešen na 

vratih pisarne svetovalne delavke. Mentorica tekmovanja je ga. Blanka Mlakar. 

V četrtek, 5.decembra je svetovni dan 

prostovoljcev. Če si prostovoljec, ti to 

prinaša veliko osebnega zadovoljstva. To 

pomeni, nekomu ponuditi svojo pomoč, 

znanje, čas in to brez kakršnega koli plačila. 

Tako prostovoljec pomaga k boljšemu svetu. 

Vsak prostovoljec pomaga z veselje, sicer ne 

bi bil prostovoljec. In prav radi tudi 

sprejmejo kakšen kos peciva, potice ali soka, 

tako da ima tisti, ki sprejema pomoč 

občutek, da tudi lahko nekaj da. Škoda, da še več ljudi ne sliši klica po prostovoljnem 

delu. Morda bo vsem tisti, ki ste prostovoljci, ta vaša naravnanost lahko odprla pot do 

boljše službe, v podjetja, ki cenijo vrednoto prostovoljstvo. Zato pa naj bo v vaših 

razredih čim več listkov o vašem prostovoljnem delu. Pa ne o tistem, ki je vaša dolžnost, 

da ga opravljate v svojih družinah, ampak o tistem, ki ste ga opravili več kot to običajno 

počnete.  

V četrtek zvečer,  ob 17. uri, je Miklavževanje v 
naši telovadnici,  ki ga organizira TD Negova – 
Spodnji Ivanjci. Učiteljica ga. Petra Starovasnik 
Dumić bo z učenci spet pripravila krajšo 
predstavo ob pričakovanju dobrega moža.   
 
V petek, 6. decembra bodo učenci 1. razreda, 
skupaj z otroci iz vrtca pekli mafine. 
 
Ja, res prihaja čas, ko bo dišalo po prazničnem 
pečenju.  
 
Prijeten teden vam želim. 


