
 

 
 

 

OBJAVE 20, ponedeljek, 28. januar 2019 

Šolski dan: 93 
Šolski teden: 20 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

 
»Danes obeležujemo mednarodni dan spomina 

na žrtve holokavsta. Na današnji dan leta 1945 je 

sovjetska Rdeča armada osvobodila največje 

taborišče smrti – Auschwitz. Beseda holokavst 

označuje množično nacistično iztrebljanje Judov 

med 2. svetovno vojno. Na današnji dan se tako 

spominjamo več kot 6 milijonov nedolžnih žrtev, 

ki jih je nacistični režim pobil med 2. svetovno 

vojno.  

V luči tega dne se bodo devetošolci Nuša, Lenart 

in Tadej udeležili spominske učne ure v lendavski 

sinagogi, kjer bodo spoznali usodo slovenskih 

Judov.« 

 
Danes je tudi 2. skupni roditeljski sestanek. Vabila za starše ste že dobili, danes jih samo še 
spomnite na ta dogodek. Povabilo je objavljeno tudi na spletni strani.  
Dragi starši! Res vas prijazno prosimo, da ostajate zvesti obiskovalci in 
poslušalci predavanj, ki jih šola organizira z namenom, da vam tudi na tak 
način pomaga pri vzgojnih in drugi dilemah, povezanih z vašim otrokom. 
Tokrat bo z nami dr. Mitja Muršič, univerzitetni diplomirani socialni 
pedagog, transakcijski analitik in svetovalec. Izbrana tema je Zavezništvo 
staršev v vrtcu in v šoli pri soočanju z neželenim vedenjem otrok. Kot 
običajno je pričetek ob 16. uri v jedilnici. 
Po predavanju so razredni roditeljski sestanki. 
 
Pred predavanjem pa je kot običajno načrtovalnica 6. 
 
V sredo, 29. 1. 2019, je načrtovan zdravniški in zobozdravniški pregled za 3. razred. Prav tako 
je v sredo tudi 1. ocenjevalna konferenca ob 14.30 uri. Učitelje prosim, da pripravijo ustrezna 
poročila.  
 
 



 

 
 

 
Prosila bi vas, da vaši starši danes popoldne, ko bomo imeli skupno predavanje v jedilnici 
šole, pogledajo po oblačilih, ki bodo visela na obešalnikih ali položena na mizo, preverijo, če 
je kaj vašega. Včasih se izgubljene stvari kar kopičijo in postanejo nikograšnje. 
 
V petek, 31. januarja, je tudi zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. 
  
Ob slovenskem kulturnem prazniku naša šola pripravlja krajevno proslavo, na katero vabimo 
vse krajane obeh krajevnih skupnosti. 
 

V A B I L O 

           Vljudno Vas vabimo na krajevno               
                      proslavo  ob kulturnem prazniku  
                             z  naslovom »… ko srce  spregovori …«,               

                                     ki bo  v sredo, 5. 2. 2020, ob 17. uri 

                       v telovadnici  OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. 

         Pričakujejo Vas učenci in zaposleni šole!    

Vas, dragi učenci, ponovno nagovarjam, da napišete pesmi. Na več mestih vas k 

pesnikovanju vabi  literarnem natečaju "Ko spregovori srce", kjer iščemo pesnike in pesnice. 

Čas za oddajo prispevkov je do konca tedna. Najboljše pesmice bodo prebrane na kulturni 

proslavi, njeni avtorji pa nagrajeni. 

Na koncu današnjih objav pa bi se na vas rada obrnila še s posebno prošnjo. Kot ste že 

opazili, v zadnjem tednu ni bilo čistilke na predmetni stopnji. Ker se ne ve, kdaj se vrne, bi 

vas vse prosila, da priskočite vsak po svoje na pomoč. To pomeni, da vsak za seboj počisti 

papirčke, da ne čečkate po klopeh in da v odmorih, ko pride hišnih brisat tla, da dvignete 

stole na mizo in za tistih nekaj minutk počakate na hodniku. 

Prijeten teden vam želim. Ne pozabimo na prijaznost, pozdravljanje in pomoč drug drugemu. 

 

  

 
 

 

 


