
 
 

 
OBJAVE 15, ponedeljek, 16. december 2019 

Šolski dan: 71 
Šolski teden: 15 
Urnik: A 
 

 
Dobro jutro!  
Tako. Pred nami je še le en delovni teden in dva dni, 
predno boste spet imeli nekaj počitniških dni. Verjetno 
jih vsi z veseljem pričakujemo, da bomo več časa 
skupaj s svojimi domačimi, svojimi najdražjimi, stopili k 
sorodnikom na obisk, ali pa jih sami povabili na obisk.  
 

Pa poglejmo še malo v pretekli teden. Predvsem bi se 

rada ustavila pri skupni večerji, ki smo jo organizirali 

kot Unesco večerjo. Pripravili so jo učenci 1. in 8. razreda ob pomoči razredničark in kuharskega 

osebja. Prvošolčki so predvsem sodelovali v kulturnem programu in pomagali po svojih zmožnostih. 

Dokazali so se s slaščicami.  Osmošolci so predlagali jedi, pripravili in razdelili vabila, pripravili lepe 

misli, ljudi vprašali, če pridejo, pripravili tekst (ki so ga prebrali), vadili pesmico, pri tehniki izdelali 

tiste podstavke... Pomagali so pripraviti solate (vse sestavine so narezali, nalupili jajčka itd.), pomagali 

so prvošolčkom kuhati pudinge in peči mafine, pomivali so posodo in v nulo počistili gospodinjsko 

učilnico. Popolnoma sami so pripravili jedilnico in vse pogrinjke. Imela sem občutek, da sem vas v 

četrtek premalo izpostavila in se vam zahvalila za vaše delo. Naslednje jutro so tudi samoiniciativno 

vse pospravili  in jih ni bilo treba posebej spomniti. To sem zapisala zaradi tega, ker je bila četrtkova 

večerja izjemna, kjer skupno delo rojeva uspehe. Posameznik brez ekipe je izgubljen, v skupni pomoči 

pa je moč in uspeh. Še enkrat hvala vsem učencem, obema razredničarkama in kuharicam. Vsi ostali, 

ki smo samo prišli in se usedli k odlični večerji, smo uživali. Hvala. 

Na šolskem tekmovanju iz razvedrilne matematike so Pia Gomboc, 3.r,  Rene Merčnik, 4.r in Patricija 

Vogrinec 5.r dosegli bronasto priznanje. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, predvsem pa 

dobitnikom priznanj, je sporočila mentorica ga. Blanka Mlakar. 

Jutri, v torek, 17. decembra, bo zjutraj ob 7.30 načrtovalnica. 

Prav tako prihaja jutri k nam dedek Mraz, in sicer ob 8.30. Obiskal bo otroke v vrtcu, povabil pa je 

tudi tiste, ki vrtca ne obiskujejo. Naše vzgojiteljice bodo odigrale predstavo z naslovom Škratov 

pekarija. Avtorica je vzgojiteljica ga. Staša Šipek. Vabljeni ste tudi učenci od 1. do 5. razreda, če to 

želite. 

 
V torek pa ne bo to edini dogodek. Za učence bo Malala Tina Rakoto Serban pripovedovala 

tradicionalno pravljico o Madagaskarju in sicer pravljico Ibotity, ki jo želi obogatiti z glasbo 



 
 

Madagaskarja. Ibotity je mali človek, ki išče, kdo 

na svetu je najmočnejši, a živa in neživa narava 

mu odgovarjajo, da so močni le takrat, kadar so 

povezani, ter se zavedajo soodvisnosti in 

povezanosti.  

Ta pravljica je darilo dedka Mraza za vse učence 

od 1. do 9. razreda, lahko pa se pridružijo tudi 

otroci iz vrtca, če ne bodo spali. 

 

V sredo, 18.12. 2019, je v Gornji Radgoni na tržnici sedaj že tradicionalno 
pravljično mesto.  
Tudi naša šola bo  nastopila na sedaj 5. pravljičnem mestu. Pred tem bomo z našo 
predstavo obiskali dom starejših v Gornji Radgoni, kjer bomo ob 14.30 izvedli 
glasbeno predstavo Božična pravljica. Odhod iz Negove se načrtuje ob 13.30.  
Naša šola se bo predstavila z zgodbo – pravljico Sneženi mož. Zanimivo je to, da ima 
ta knjiga samo ilustracije, iz katerih razberemo zgodbo. Zgodbo je zapisala in 
ubesedila učiteljica ga. Petra Starovasnik Dumić, glasbeno pa so jo podprli učenci šole 
s pevskima zboroma pod vodstvom učitelja g. Aleksandra Šijanca. 
V spremstvo gresta učiteljici Helena Šamperl Petrovič in Nina Šegula. Za stojnice bosta poskrbeli 
Mateja Vodenik Pangeršič in Mateja Šajhar.  
 
 
 

Prosim, da pripravimo kaj zanimivega tudi za našo stojnico.  
 



 
 

Spoštovani starši ! 
Prosimo vas, da po svoje nastopajoče otroke v Gornjo Radgono pridete iskat sami. Lepo je, če 
nas je ob predstavitvi naše šole čim več zbranih. Več nas je, bolj nastopajoči žareče igrajo. Nastop 
za našo šolo je predviden ob 16. uri. Za nami bo nastop ALYE. Vabljeni ste tudi ostali učenci s 
straši. Pridite in tako pokažite podporo svojim sošolcem in lojalnost šoli.  
 
 

V četrtek, 19.12. 2019 ima 9. razred v sodelovanju s Srednjo šolo za 
gostinstvo in turizem  Radenci, naravoslovni dan na temo  "Praznična 
miza ponuja". 
 
V četrtek, 19.decembra 2019, bo dobrodelni koncert, sicer v tem letu 

drugič, zato pa ga ne bomo imeli v aprilu. Nekatere učence smo že prosili 

za medijsko podporo in smo vam razdelili plakate. Upam, da že visijo. 

Prav tako je vsak učenec dobil vstopnice za koncert, ki jih poskušate 

prodati vašim znancem, sosedom in tistim, ki bi si želeli doživeti 

prednovoletno. Tudi tukaj se učite poslovne žilice, ki vam bo kasneje v 

življenju še lahko koristila. Obenem prosim tudi vas, starše, da jih pri tem 

podprete in jim pomagate. Učite jih, da se je v skupno dobro vredno 

potruditi, kajti s tem postavljamo temelj vrednotam.  

Za dobro izpeljavo božične zgodbe se je potrebno pripraviti, zato bo 

generalka za dobrodelni koncert v četrtek, ob 11.00 uri. Odgovorni za 

koncert prosimo za razumevanje, čer bo kar nekaj otrok manjkalo pri 

pouku. 

 

Vse skupaj vas prosim za dobro voljo in potrpežljivost. Pomagajmo si drug 

drugemu z iskreno željo, da delamo za dobro počutje vseh nas, tudi sebe.  

Usmerjam vas na 3 steber Unesco šole: Učiti se živeti drug z drugim, kjer nihče ne izstopa in ne dela 

dobro zato, ker se želi izpostavljati, ampak zato, ker je tako prav. 

Lepo bo, zato se veselimo prihajajočega tedna. 


