
 
 

OBJAVE 19, ponedeljek, 20. januar 2020 

Šolski dan: 88 
Šolski teden: 19 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

V soboto proti večeru je bilo tako prijetno kukati 

skozi okno, ko so se končno pojavile snežinke, a žal 

le za kratek čas. Čeprav se sama bojim neugodnih 

zimskih razmer v prometu, sem se snežink tudi 

sama razveselila. A le za kratek čas. In nič kaj 

obetavnih obetov po snegu ni. Škoda. Tudi narava 

bi potrebovala snežni počitek. Ne preostanem nam 

nič drugega, kot da upamo. Morda pa bo kaj.  

 

Teden pisanja z roko 2020  

Brez računalniške tipkovnice si je danes težko 
zamišljati pisno komuniciranje. Tipkovnica omogoča 
enostavno, hitro in učinkovito pisanje. A vendar smo 
prepričani, da tipkanje ne more v celoti nadomestiti 
pisanja z roko. Pisanje z roko je fina motorična 
spretnost, neponovljiva, tako kot prstni odtis. 
Vzdržuje se z vajo, kar pomeni, da pišemo. 

Strokovnjaki opozarjajo, da naši možgani bolj 
kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pisanju s 
tipkovnico. Pisanje z roko zagotavlja boljši spomin. 
Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo 
tudi dolgotrajnejšo pozornost. Z izdelki, napisanimi z roko, izražamo spoštovanje in 
naklonjenost. 

Šolski minister, dr. Jernej Pikalo, pravi, da rad piše z roko, še raje pa dobiva pisma, 
razglednice in sporočila, napisana z roko, ker veliko bolje kot računalniška pisava 
odsevajo človekovega duha. Meni, da nas pisanje z roko dela bolj kreativne, zato nas 
vabi, naj si čim večkrat privoščimo razkošje pisanja z roko. 

Tudi naša šola se je v tem šolskem letu ponovno odločila, da bomo sodelovali v Tednu 
pisanja z roko, ki bo od 20. do 24. januarja potekal po vsej Sloveniji. Ustanovitelji in 
podporniki tedna so Društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Zavod za šolstvo. 

Letošnja osrednja tema je »V naši družini radi pišemo z roko«. Na šoli bodo potekale 
dejavnosti, v okviru katerih bomo učence še intenzivneje spodbujali k pisanju z roko.  



 
 

K sodelovanju lepo vabimo tudi vse starše, stare starše ter druge sorodnike in prijatelje 
naših učencev. Naj vam z roko napišejo kakšno uganko ali zanimivo sporočilo, pobrskajo 
za starimi razglednicami, voščilnicami, zvezki ter spominskimi knjigami in vam jih 
pokažejo, med seboj v družini primerjajte pisave. 

 
Danes, v ponedeljek, bo 4. šolsko uro krajši sestanek Šolske skupnosti. Prosimo 
predstavnike, da pridete v učilnico angleščine. Sporoča mentorica Šolske skupnosti 
Mateja Šajhar. 
 
Danes, 20.1., bo na šoli potekalo tekmovanje v znanju kemije za bronasto Preglovo 
priznanje. Tekmovali bodo  Jana Celcar, Bine Strajnšak in Blaž Kaučič iz 8. razreda in 
Nuša Vogrin iz 9. razreda. Vsem želimo veliko znanja in uspešno reševanja nalog.  
Mentorica tekmovanja je učiteljica ga. Jelka Žurman. 
 
V sredo, 22. januarja, imajo zdravniški in zobozdravniški pregled učenci 1. razreda. 

Uradnih rezultatov območnega tekmovanja iz sloveščine še sicer ni, je pa po neuradnih 
rezultatih Nuša Vogrin iz 9. razreda dosegla dober rezultat. Ali se bo uvrstila na državno 
tekmovanje, bo pa treba še malo počakati. 

Krajevna proslava ob kulturnem prazniku bo v sredo,  5. 2. 2020, ob 17. uri. Vaje bodo 
potekale od jutri, torka - 21. 1. po navodilih učiteljice Jerice Golob Peterka. Generalka bo, 
5. 2., od 9h dalje.OŠ Dr. A. Trstenjaka Negova razpisuje: 

 

PESNIŠKI NATEČAJ 
z naslovom 

KO SRCE SPREGOVORI 

 
Rok za oddajo pesmic: 31. 1. 2020 

 
Dodatne informacije: 

Izdelke oddajte učiteljici Jerici Golob Peterka ali Mateji Šajhar.  
Nagrajenci bodo razglašeni na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Zdaj pa veselo na delo. 


