
 
 

OBJAVE 16,  sreda, 3. januar 2019 

Šolski dan:77 
Šolski teden:16 
Urnik: B 

Vse dobro v letu 2019!  
 
 

Dajmo si čutiti, da smo veseli drug drugega! 
 

Pozdravljeni!  
 

Med dvema besedama 
izberi tišjo. 
Med besedo in molkom 
izberi poslušanje. 
Med dvema knjigama 
izberi tisto, ki je bolj prašna. 
Med zemljo in nebom 
izberi ptico. 
Med dvema živalma 
izberi tisto, ki te bolj potrebuje. 
Med dvema otrokoma 
izberi oba. 
Med manjšim in večjim zlom 
ne izberi nobenega. 
 
- Boris A. Novak, Od/ločitve 

 
 

Še eno zgodbico bi vam prebrala v uvod novega leta. 

 

 



 
 

 

Spočiti in polni delovnega elana bomo torej  v tem mesecu poprijeli za učenje, saj se 

približuje zaključek ocenjevalnega obdobja. Bili smo že kar preveč časa doma, saj smo se kar 

malo razvadili prostosti in lahkotnosti.  Misli, da je potrebno spet zagrabiti za delo, nam niso 

ravno v veselje.  

V predzadnjem koledarskem tednu prejšnjega leta smo bili zelo dejavni.  

Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo obiskali starejše občane naših vasi. Izkušnje, ki so jo doživeli naši 

učenci, je bila vrednejša, kot če bi ure pripovedovali o medgeneracijskem sožitju. Nekaj vtisov so  

učenci zapisali in si jih lahko preberete. Zahvaljujem se vsem, ki ste v tej akciji sodelovali. Mentorici 

Evgeniji Peternel, vsem, ki ste pekli piškote, učiteljem, ki ste spremljali učence, še posebej učitelju 

glasbe, da je učence naučil koledniških pesmi. Hvala tudi PGD Negova, PGD Spodnji Ivanjci in PGD 



 
 

Ivanjševci ob Ščavnici, kakor tudi obema 

aktivistkama KORK Negova, da smo vedeli, 

kje starejši občani živijo.  

Ponovno smo se pokazali na 4. pravljičnem 

mestu na tržnici v Gornji Radgoni. Hvala 

vsem. Še posebej pa velja zahvala našemu 

učitelju glasbe Aleksandru in učiteljici Petri 

za glasbeni musical in zgodbo o Božični 

pravljici. Hvala vsem pevkam in pevcem 

otroškega in mladinskega pevskega zbora in 

igralcem pravljice. Res sem vedno znova 

ponosna na vas, kako sproščeni in pristni 

znate biti in kako ubrane glasove imate, čeprav vas je le nekaj, vendar presegate meje. Hvala tudi 

učiteljicama Mateji in Mateji, da sta bile ob naši stojnici in obema spremljevalkama: učiteljici Heleni 

in Majdi. Hvala tudi vsem staršem, ki so vas prišli pogledat in tako izrazili podporo naši šoli. 

 

 

Božična pravljica se je ponovila tudi v četrtek, še pred tem pa so učenci 7. razreda, pod mentorstvom 

učiteljice ga. Mateje Šajhar pripravili proslavo ob državnem prazniku: dnevu samostojnosti in 



 
 
enotnosti. Zelo skrbno in odlično ste pripravili proslavo. Bilo je lepo. 

 

O naših dogodkih ste lahko prebrali že tudi v lokalnem časopisu Prepihu. 

Pričnimo ta teden s prijetno tolažbo, da bo dolg le dva dni. Tako se bomo lažje ogreli za naslednji 

teden. 

 

 
 
 


