
 
 

 
OBJAVE 16, ponedeljek, 23. december 2019 

Šolski dan: 76 
Šolski teden: 16 
Urnik: B 
 

Smo čisto blizu nam najljubših praznikov, ki se jih 

veselimo, ker je v zraku toliko prijetnih misli, doživetij, 

prijetnih presenečenj. Je čas, ko prijetno zadiši in ko smo 

skupaj s tistim, ki jih imamo najboj radi. Veselimo se tudi 

darilc, ki so jih za nas pripravili naši starši, babice in 

dedki ali drugi sorodniki. Tudi mi imamo prijazna darilca. 

Najvrednejša so tista, v katera smo vložili svoj čas in jih 

sami pripravili, če pa smo jih že kupili, naj bodo taka, ki 

izražajo pozornost, ne pa bahavost. Kot sem že povedala 

na dobrodelnem koncertu, je največje darilo čas, ki  ga 

podarimo drugemu.  

Ne pozabite tudi na sorodnike, ki so oddaljeni od nas. Napišimo jim voščilo. Ne s telefonom, ampak 

čisto zares jo napišimo. Vredna je več, ker se vsak veliko bolj potrudi, izbere misli in ima skrb, da jo 

pravočasno da na pošto.  

Danes bo kar nekaj učencev manjkalo. Tako kot 

vsako leto, bomo obiskali starejše občane naše 

lokalne skupnosti in jim zaželeli mirne in zdrave 

praznike. Že sedaj se zahvaljujemo PGD Negova in 

PGD Spodnji Ivanjci, ki so se odzvali naši prošnji za 

prevoz, kako tudi aktivistkama Rdečega križa ga. 

Dragici Starovasnik in ga. Elici Starovasnik. V 

spremstvo bodo šli g. Aleksander Šijanec in ga. Jerica 

Golob Peterka. Učence bo peljala tudi ga. Liljana 

Lorenčič Šlebinger. Zato bo kar nekaj nadomeščanj in 

druženj aktivnosti. Zberemo se ob 8.30 in na pot 

krenemo ob 9.uri. 

Jutri, v torek, 24.12. 2019, je kulturni dan, s pričetkom ob 7.30 

in zaključkom ob 11.45. Šolski avtobus odpelje domov ob 12.uri. 

Najprej bodo devetošolci imeli srečelov in si z izkupičkom 

pomagali pri organizaciji zaključne valete. 

Ob 8.20 je proslava ob državnem prazniku, ki se imenuje dan 

samostojnosti in enotnosti. To je praznik, s katerim praznujemo 

odločitev Slovencev s plebiscitom, da želimo biti samostojni. 

Praznujemo tudi enotnost Slovencev ob taki odločitvi, saj smo 



 
 
bili redkokdaj v naši skupni zgodovirni tako enotno kot tedaj, ko smo se decembra 1990 odločali za 

samostojno državo. 

Sledi kulturni program. Na hitro nas bo obiskal tudi Božček.  

Kasneje sledijo srečanja po matičnih učilnicah z razrednikom. Malica za razredni pouk bo okrog 9.45 

za predmetno stopnjo pa ob 9.20. Tako boste učenci od 6. do 9. razreda lahko šli na praznično 

rajanje, tisti, ki pa tega ne boste želeli, se boste posvetili filmu: Reševanje malega Nema, 

družabnim igram ali drugim prazničnim aktivnostim. 

Iz svoje garderobne omarice odnesite vse domov, da se bodo lahko počitile. 

Ob zaključku leta želim veliko prijetnega druženja, navdušenja nad prazničnimi dnevi in lepih 

trenutkov v krogu vaše družine.  

VOŠČILO! 

Naj se zgodijo srečanja, ki jih 

že dolgo čakate. 

Naj se dan za dnem obarva v 

barvi, ki vam je najljubša. 

Naj toplina in ljubezen preideta 

iz vašega srca v srca vseh, ki so 

vam najdražji. 

In ne pozabite: Čas, ki ga imamo na razpolago za druge, je največje darilo. 

 

Mirne praznike vsem! 

 

 


