
 
 

 
OBJAVE 15, ponedeljek, 17. december 2018 

Šolski dan: 72 
Šolski teden: 15 
Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Tako. Pred nami je še le en delovni teden, predno boste 

spet imeli nekaj počitniških dni. Verjetno jih vsi z veseljem 

pričakujemo, da bomo več časa skupaj s svojimi domačimi, 

stopili k sorodnikom na obisk, ali pa jih sami pričakali.  

Tudi v petkovo popoldne je že prijetno zadišalo po piškotih, 

ki jih boste danes odnesli našim starejšim krajanom. Hvala 

vsem, ki ste sodelovali pri peki.  

 
 
 

Danes bo tako nekoliko drugačen dan za pevce 
pevskega zbora in za prostovoljce. Ob 9. uri 
boste šli obiskat ostarele krajane po vaseh. Na 
pomoč so nam priskočili s prevozom gasilci 
PGD Spodnji Ivanjci, PGD Negova in PGD 
Ivanjševci ob Ščavnici ter dve prostovoljki 
KORK iz Negove. Vsem že v naprej najlepša 
zahvala za pomoč.  Tudi učitelj glasbe g. 
Aleksander Šijanec in  učiteljica Helena bosta 
spremljala kolednike.   
 
0. in 1. uro je generalka za božične in druge 
proslave, ki jih imamo v naslednjem tednu. Vaje bodo v učilnici N38 - GUM/LUM/5.R. Po vajah se gre 
na koledovanje! Vse učitelje prosimo za razumevanje. 
 

Jutri, v torek., 18. 12. ob 8.30 je obisk dedka Mraza za otroke iz vrtca. Pridružijo se tudi 
učenci od 1. do 5. razreda po svoji želji.  Za otroke bo predstava Kobilica Trilica se dolgočasi 
(vzgojiteljice iz vrtca).  
V torek so tudi načrtovane Nikine delavnice za učence 4., 5. r. (Društvo za ZaščitoŽivali 
Pomurje). 
  
V sredo, 19.12. 2018, bo  naša šola nastopila tudi na 4. pravljičnem mestu na tržnici v Gornji 
Radgoni. 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.  



 
 

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 
Adija Smolarja. Vabljeni ste tudi 
ostali učenci s straši. Pridite in tako 
pokažite podporo svojim sošolcem in 
naši šoli. 
 
 
 
 
 
 

V četrtek, 20. 12., ob 17. uri, bo v naši telovadnici proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, sledila pa bo božično praznovanje z Božično pravljico, v kateri nas bodo nagovorili 
pravljični junaki. Vse delavce prosim za sodelovanje in pomoč. 
 

V petek, 22. decembra, je zadnji šolski dan v tem koledarskem letu. Imeli bomo kulturni dan. 
Devetošolci pripravljajo srečelov in ples. Dan dejavnosti poteka od 7.30 do 11.45. Ob 12. uri 
bo odhod avtobusa. Za varstvo otrok bo poskrbljeno. Starše prosimo, da nam sporočite, 
koliko učencev bo v podaljšanem bivanju. Zanje je potrebno naročiti tudi kosilo. 
 

 

 

Dragi učenci, starši, sodelavci!  

Koliko vsega za nas je na tem svetu, 

če imamo oči, da to opazimo, 

če le imamo srce, da to stisnemo k sebi … 

Objemite v vedrem razpoloženju leto, 

ki vas potrebuje in pričakuje, 

ujemite v njem srečne trenutke zase in za vaše najbližje. 


