
 
 

OBJAVE 14, ponedeljek, 9. december 2019 
Šolski dan: 66 
Šolski teden: 14 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

Naša božična dnevna soba nas prijetno vabi v svoje 

naročje. Namenjena je vsem nam, da se usedemo, 

poklepetamo in uživamo v medsebojnem druženju. 

Naj vas praznični občutki ogrejejo, da boste tudi vi v 

tem mesecu še posebej prijazni, vljudni in odprti za 

dobro počutje drugih. In potem se boste vi počutili še 

boljše. Deliti energijo dobrega okrog sebe, vam 

samim prinese več sreče. 

Da se pričenjajo praznični dnevi, se čuti tudi po božično – novoletnih delavnicah, obiskal pa 

vas je tudi dobri mož Miklavž, prvi med dobrimi možmi. Učiteljica Petra je za sprejem 

pripravila krajšo igrico, v kateri ste sodelovali tudi nekateri izmed vas. Hvala vsem.  

 
Na šolskem tekmovanju iz slovenščine za 
Cankarjevo tekmovanje so Rene Merčnik, 4.r; 
Patricija Vogrinec 5.r, Tija Lucija Ornik 6.r,Ines 
Kaučič 7.r in Nuša Vogrin 9.r dosegli bronasto 
priznanje. Nuša Vogrin pa se je uvrstila še na 
območno tekmovanje, ki bo januarja v Bakovci. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, predvsem 
pa dobitnikom priznanj, je zapisala mentorica ga. Jerica Golob Peterka. 
 
V sredo, 11. decembra je šolsko tekmovanje iz geografije. Tekmujejo učenci od sedmega do devetega 
razreda. 
 
V četrtek, 12. decembra bo na naši šoli zelo 
živahno in zanimivo. Ob 11.30 bodo k nam 
prišli Poskočni muzikanti. Otroci v vrtcu in 
njihove vzgojiteljice so se prijavili na natečaj  
za slovenske vrtce. pripravili videospot na 
njihovo pesmico Pika Poka. 
Obisk bo zajemal eno urni zabavni program, 
v okviru katerega bosta ansambel in 
maskota Pikapoka skupaj z otroki zapela in 
zaplesala. Na dogodek smo povabljeni vsi, 
da se razveselimo, zapojemo in zaplešemo.  
 



 
 
V četrtek  bo prav tako skupna božična večerja, ki jo pripravljajo učenci 1. in 8. razreda za svoje starše.  
Ta večerja poteka v okviru Unesco smernic. Prvošolčkom bodo pomagale tudi mamice. Zbrali se bomo 
v jedilnici, in sicer ob 17. uri.  
Na večerjo smo povabili tudi naše upokojene sodelavce, da jim ob pričakovanju novega leta, zaželimo 
vsega dobrega. 
 

Potrudimo se, da bomo v tem decembrskem času ti mi kot dobri možje: Širite prijaznost, 
dobro voljo, veselite se uspeha vsakega, spodbujajte svoje sošolce, če potrebujejo vašo 
spodbudo in ne pozabite pozdravljati.  
 
Prijeten teden vam želim in naj bo še posebej poln pozornosti do drugih. 
 
 
 
 

 


