
 
 

OBJAVE 18, ponedeljek, 7. januar 2019 

Šolski dan: 79 
Šolski teden: 17 
Urnik: A 
Dobro jutro! 

Od prejšnjega tedna vam dolgujem še informacije o rezultatih tekmovanja iz slovenščine za 
Cankarjevo tekmovanje: 
Prejemniki bronastih priznanj so: Sara Režonja (4.r); Tia Lucia Ornik (5.r); Ines Kaučič (6.r);: 
Nuša Vogrin (8.r); Tina Pintarič in Alenka Senekovič (9.r). Nuša Vogrin in Tina Pintarič sta se 
uvrstili na Območno tekmovanje, ki bo 23. 1. v OŠ Apače. Čestitke vsem tekmovalcem, še 
posebej pa Nuši in Tini za uvrstitev na nadalnje tekmovanje. Hvala tudi mentorici Jerici Golob 
Peterka 
 
Verjetno ste ugotovili, da v kuhinji in v varstvu vozačev ni več pomoči obeh delavk preko 

javnih del.  

To pomeni, da se moramo na šoli zaposleni organizirati tako, da bo vse tako kot mora biti. 

Zato se bodo tudi nekatera pravila dosledno izvajala in upoštevalaop . Že ves čas vas 

opozarjamo, da se morate zjutraj učenci predmetne stopnje zbrati v jedilnici šole. To 

pomeni, da se ne skrivate po učilnicah, niti ne greste na šolsko igrišče igrat nogometa, ker 

učitelji ne moremo biti sočasno na dveh koncih. To velja, dokler ne bodo dana druga 

navodila. V toplih mesecih boste v dogovoru z dežurnim učiteljem lahko šli ven. Upam, da 

razumete nastalo situacijo in boste spoštovali dana navodila. 

Na jutrišnji dan, 8. januar, se je rodil dr. Trstenjak. Od tega je že 113 let.   

Miha je naredil 

odlično seminarsko 

nalogo o doktorju  

Trstenjaku. V njej je 

med drugim o njem 

zapisal: Dr. Antona 

Trstenjaka so sicer 

krstili kot Anton, a 

domači so ga klicali 

Tunek. Mislili so, da bo 

umrl pri svojem prvem 

letu, saj so ga ves čas 

pestile bolezni. Bolezni 



 
 

so ga pestile nekje do desetega leta. V enem izmed svojih intervujev pravi, da se zelo dobro 

spomni dolgo hlač, ki so jih morali nositi kmečki otroci. Pravi tudi, da so kratke hlače bile 

rezervirane za meščanske otroke. Ker je v mislih rad zataval, ga je to spravilo v težave. Zaradi 

tega je njegova mati morala pogosto hoditi na sestanke. V šoli je rad imel računstvo, saj je 

podedoval izjemen spomin svojega očeta. Edini predmet, ki mu ni šel od rok, je bila športna 

vzgoja. Na maturitetnem listu je vse predmete opravil z odlično oceno, le športno vzgojo je imel 

zadostno. Njegova mama in oče sta takrat ugotovila, da za kmeta ne bo dober. Ne le, da ga 

delo ni zanimalo, tudi močan ni bil dovolj. Odločili so se, da ga pošljejo na mariborsko 

gimnazijo, za katero ga je navdušil njegov bratranec Peter Kovačič iz Gornje Radgone. On sam 

ga je pripravljal na zahteven sprejemni izpit, na katerem ni le moral obvladati matematike, 

slovenščine in drugih predmetov, temveč tudi tuji jezik nemščino. Anton se je rad pošalil, da ga 

je šolalo vino, saj njegov oče zaradi bolezni, fizičnega dela ni mogel opravljati, temveč je 

njegovo šolanje plačal s prodajo vina. V knjigi Oj, hišica očetova piše o eni izmed Antonovih 

največjih »pustolovščin«. Anton je zaradi svoje izredne želje po znanju, ki je v Negovi niso mogli 

potešiti, na veliko noč zbežal v Gornjo Radgono. Menil je, da ga bodo tam zaradi večje šole tudi 

več naučili, ampak se je motil. Njegova »velika pustolovščina« ni dolgo trajala, saj ga je njegov 

učitelj Furst odšel iskat ter ga je pripeljal nazaj v Negovo. Tam mu je povedal, da se v Radgoni 

ne bo naučil nič več, le mogoče nekaj falotorij. 

Dragi učenci, še malo in konec bo 1. ocenjevalnega obdobja. Upam, da si neizpolnjenih 

obveznosti niste preveč pustili za konec. Verjamem, da si vsak izmed vas želi, da bo čim 

uspešnejši. Veste, še bolj kot dobre ocene je pomembno to, da pridobivate znanje in se učite 

z veseljem. Tudi tisto, kar vas ne zanima preveč. Ne pošiljajte si v svoje misli negodovanje, 

slabo voljo in sporočila, da nečesa ne razumete. S tem blokirate veselo delovanje možganov 

in vašega uma. Če se dovolj zgodaj lotite učenja, potem boste znali tudi vprašati učitelje, če 

česa ne boste razumeli. Če pa učne snovi ne poznate, potem resnično nimate kaj vprašati, 

ker ne veste, kaj bi vprašali. Učitelji smo tukaj v šoli zaradi vas. Če potrebujete pomoč, smo 

vam na voljo. Toda ne tik pred testom. Ampak v okviru ur dodatnega pouka, ki ga je 

potrebno obiskovati.  

Spoštovani učitelji, upam, da ste odprti za dodatne razlage učencem, če vas zanjo prosijo. To 

je naše delo in naše poslanstvo. 

Zato korajžno na delo. Ne odlašajte, ne čakajte na boljše čase, bodite odgovorni zase in za 

svoje delo, sprejmite odgovornost za to, kar počnete. Potem ne boste več iskali izgovorov in 

krivdo za vaš neuspeh prelagali na druge. Kdor to počne, je otročji in nezrel. 



 
 

V objavah dodajam še miselni vzorec z močnimi orodji za učenje. Poglejte si ga na spletni 

strani.

 

 

Uspešno delo! 

 

 


