
 
 

OBJAVE 19, ponedeljek, 21. januar 2019 

Šolski dan: 89 
Šolski teden: 19 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 

V petek 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.  

 

 

Osmošolci Tai, Lenart, Tadej in Jure so v torek, 8. 1. 
2018 sodelovali na ROBOsled delavnici, ki ga je 
organizirala Srednja elektro-računalniška šola - SERŠ 
Maribor. Cilj delavnice je bil izdelati robota, ki bo sledil 
črti. Učenci so se tako imeli priložnost srečati z 
elektronskim vezjem in z različnimi elektronskimi 
elementi, ki so jih sami spajkali na vezje. Delavnica 
predstavlja le uvod v tekmovanje za 
osnovnošolce ROBOsled, ki je del robotskega 
državnega tekmovanja ROBObum. Učenci vsako leto 
tekmujejo s hitrimi in izvirno oblikovanimi robotki, ki 
poskušajo v najkrajšem možnem časi prevoziti po črni 
črti od starta do cilja. Učenci pa imajo možnost 
pokazati tudi svoje teoretično znanje z reševanjem 
testa na računalniku.  

 

Danes bo na šoli potekalo tekmovanje v znanju kemije za bronasto Preglovo priznanje. 
Tekmovalo bo 7 učencev 8. in 9. razreda. Tekmovanje se bo  pričelo ob 12.55 v učilnici 
kemije. Vsem tekmovalcem želimo veliko znanja in čim boljše rezultate. Mentorica 
tekmovanja je učiteljica Jelka Žurman. 



 
 

 
V sredo, 23. januarja, bo na OŠ Apače regijsko Cankarjevo tekmovanje. Udeležili se ga bosta 

Nuša Vogrin in Tina Pintarič. Vse dobro jima želimo in držimo pesti. 

V četrtek, 24. januarja, bo prvo izobraževanje na temo  Office 365, s pričetkom ob 14.30. 

Izvedel ga bo Vito Dundek. Prvo izobraževanje bo trajalo 2 šolski uri.  

 

V nedeljo, 27. januarja, je dan spomina na 

holokavst. Mednarodni dan spomina na žrtve 

holokavsta po sklepu Generalne skupščine ZN 

vsako leto obeležujemo 27. januarja, na dan, ko 

je bilo leta 1945 osvobojeno nacistično 

koncentracijsko taborišče Auschwitz.  

 

 

 

 


