
 
 

 

OBJAVE 1 
 
 
Dragi učenci, učenke, 
  Spoštovani straši! 
 
Pred nami je novo šolsko leto in vsako leto šolanja in življenja z otroki ter mladostniki prinaša 
v naša življenja spremembe, dinamiko, priložnosti za pridobivanje znanja, izkušenj in 
modrosti. 
 
Če govorimo v domačem prostoru o šoli, je prav, da otok ne strašimo pred domačimi 
nalogami, pred obveznostmi in obremenitvami. Čisto sveža raziskava Zavoda za šolstvo in 
šport je pokazala, da naši učenci niso preobremenjeni. Pomembno pa je to, da si znamo čas 
organizirati in naše celodnevne dejavnosti načrtovati. Potem nenadoma ugotovimo, da 
imamo za marsikaj čas, na koncu dneva pa imamo dober občutek, da smo dan dobro 
izkoristili, uspešno opravili zadolžitve in se še imeli prijetno. 
 
Prav tako je dobro, da vpričo otrok ne govorimo slabo o drugih ljudeh, tudi ne o učiteljih. Ne 
želim ščititi in na pedestal postavljati učiteljev, temveč spodbuditi pozitivno komunikacijo na 
vseh ravneh. Če bodo otroci imeli domač zgled, da o drugih ne govorimo slabo, ali celo 
kakšne izmišljotine, potem bo to najboljša garancija za vse nas. Tudi kot starši si bomo 
pripravljali lastne otroke, da nas ne bodo žalili, kričali na nas ali nam zapirali vrata pred 
nosom, ko bomo starejši, nemočni in bomo morda odvisni od njihove pomoči. 
 
Naj bo novo šolsko leto napolnjeno z novimi pričakovanji, z dobro voljo, prijaznimi besedami 
in srečnimi dogodki. 
 
V tem šolskem letu se je k šoli priključil tudi vrtec. Veseli smo, da smo dobili v naše okrilje 
tudi najmlajše otroke. To pomeni veliko večjo možnost medsebojnega sodelovanja in tudi za 
starše v vrtcu lažjo logistiko  urejanja in organizacije pričakovanj v vrtcu, saj bodo vse lahko 
urejali tukaj, v Negovi. Res smo veseli naših malčkov in novih sodelavk. 
 
Želim si, da bi si vsi skupaj prizadevali za dobro sodelovanje, da bomo iskreni, odprti za 
sugestije drug drugega, in da bomo vsi delali v dobro naših otrok in učencev. 

 
 



 
 

 

V tem 1. tednu šolskega leta je še malo informacij. Zato vas samo obveščam, 
a/ da je minister določil tretji predmet, ki se preverja pri NPZ-jih za 9. razred. Letos se bo na 
naši šoli preverjala ZGODOVINA. 
 
b/ da ste prijazno vabljeni na nočno opazovanje neba, v četrtek, 5. 9. 2019, ob 20.00 na 

dvorišču osnovne šole. 

V letu 2019 praznuje Mednarodna astronomska zveza IAU stoletnico svojega delovanja, zato 
je letošnje leto posvečeno astronomiji. Hkrati letos praznujemo še nekaj pomembnih 
obletnic: 410 let od prvih Galilejevih astronomskih opazovanj s teleskopom, 100 let od prve 
eksperimentalne potrditve Einsteinove splošne teorije relativnosti, 50 let od prvega 
pristanka človeške posadke na Luni in drugo. V počastitev teh pomembnih jubilejev bo po 
slovenskih izobraževalnih ustanovah in astronomskih društvih potekalo opazovanje z 
naslovom Slovenija pod skupnim nebom. V četrtek, 5. septembra 2019, se bomo ob 20.00 
zbrali pred OŠ dr. A. Trstenjaka Negova, kjer bomo ponovili prva Galilejeva opazovanja. S 
pomočjo replike Galijevega teleskopa, šolskim teleskopom in večjim amaterskim teleskopom 
bomo opazovali planet Jupiter s svojimi lunami, Saturn s svojim obročem in Luno. Na Luni 
bomo tudi poiskali mesto prvega in zadnjega pristanka plovila s človeško posadko. 

Opazovanje je namenjeno učencem, njihovim staršem in vsem krajanom. V primeru slabega 
vremena bo opazovanje odpadlo.  

 


