
 

 
 

OBJAVE 20, ponedeljek, 28. januar 2019 

Šolski dan: 94 
Šolski teden: 20 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
"Včeraj, 27. 1, smo obeleževali mednarodni dan spomina na 
žrtve holokavstva. Danes bodo v spomin na ta dan, na 
Dvojezični OŠ I. v Lendavi,  pripravili učno uro in gledališko 
predstavo z naslovom ESTERA ALI PRAZNIK USOD. V okviru 
šolskih UNESCO aktivnosti, se bodo te obeležitve udeležile 
učenke Tina, Lana in Qantu iz 9. razreda." 
Holokávst je sistematični genocid Judov, ki ga je izvajala 
nacistična Nemčija med drugo svetovno vojno. Začel se je v 
letu 1941 in je trajal vse do leta 1945. Glavni cilj holokavsta je 
bilo iztrebljenje evropskih Judov, kar so nacisti imenovali dokončna rešitev. 

 
V petek ste dobili obvestila, da bodo pogovorne ure v četrtek, 31. januarja, ko bo tudi 
izveden 2. skupni roditeljski sestanek. Če ste obvestila pozabili v torbi, spomnite starše na 
srečanje danes popoldne, da ne bi slučajno prišli v šolo in potem ugotovili, da pogovornih ur 
ni. 
 
"Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanj iz geografije. Bronasto priznanje sta dosegla učenca 
Tina Pintarič in Miha Škoda. Mihi se je uspelo uvrstiti na območno tekmovanje, ki bo potekalo v 
mesecu marcu na OŠ Veržej." 

 
 
Jutri, v torek, 29. 1. 2019, je ocenjevalna konferenca ob 14.30 uri. Učitelje prosim, da 
pripravijo ustrezna poročila.  
 
V četrtek, 31.januarja,  se bo skupina učencev od 3. do 5. razreda udeležila športnega srečanja štirih 
šol v Svetem Juriju ob Ščavnici. Med seboj se bodo pomerili v igranju T-Balla.  Želimo jim močne 
udarce in hitre noge. Njihova mentorica je ga. Vesna Pintarič. 

 
V četrtek bo 2. skupni roditeljski sestanek ob 16. uri v jedilnici šole. Na vodnih vratih so že 
izobešena vabila, ki vabijo k udeležbi na predavanju. Tematika, ki se bo izpostavila na 
predavanju je: 



 

 
 

Uporaba alkohola med mladimi 

V okviru programa IZBERI SAM, se na DrogArtu ukvarjajo z zmanjševanjem 
škodljivih posledic alkohola med mladimi, zato izvajajo predavanja za 
starše in zainteresirane občane z namenom osveščanja o tej problematiki. 
Naš slovenski prostor ima namreč veliko toleranco do pitja alkohola in smo 
na evropskih lestvicah zelo visoko glede zaužitega alkohola. 

Na predavanju boste dobili odgovore na: 
- Kako se z mladimi pogovarjati o alkoholu? 
- Kateri dejavniki vplivajo na odločitev, da mladi uporabljajo alkohol? 
- Kakšna je verjetnost, da bo imel otrok težave zaradi uporabe alkohola? 
- Je alkohol sploh problematičen in zakaj? 
 
Izvajalko smo poprosili, da spregovori tudi o škodljivosti pitja energijskih pijač ter uporabi 
elektronskih cigaret, ki je v zadnjem času postala »hit degustacija« med mladimi. Na 
predavanje ste vabljeni tudi vzgojiteljice in starši otrok v vrtcu. 

Sledile bodo pogovorne ure in pri posameznih oddelčnih skupnostih tudi skupni roditeljski 
sestanki.  
 
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 četrtek, 31. januarja, je tudi zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. 
  
V soboto, 2. februarja 2019, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, s šolskim 

koledarjem določilo, da je ta sobota delovna. To pomeni, da bomo v soboto imeli 
pouk. Urnik bo petkov. V šolo pridejo učenci običajno. Zjutraj bomo takoj pričeli s poukom, 

torej ob 7.30, zato pa bomo prej končali. Učenci bodo v šoli imeli krepko malico, ne bo pa 
kosila. Pouk se bo zaključil ob 11.50. Šolski avtobus bo naročen ob 12.00. Starše prvošolcev 
prosimo, da pridete po svoje učence po dogovoru z razredničarko. 
 
2. februarja je tudi svetovni dan mokrišč. 
 
V četrtek, 7.februarja, ob 17. uri, bo naša šola pripravila proslavo ob slovenskem kulturnem 
z naslovom: ŽIVEL JE SVOJE SANJE. Ta proslava bo v počastitev znanega slovenskega 
akademskega kiparja, ilustratorja in animatorja ter največje legenda slovenskega stripa – 
MIKIJA MUSTRA. 
 

 

 



 

 
 

 

V AB I L O 
 
 
Vljudno Vas vabimo na krajevno proslavo 
ob kulturnem prazniku 
z  naslovom »ŽIVEL JE SVOJE SANJE«, ki bo 
 
v četrtek, 7. 2. 2019, ob 17. uri 
 
v telovadnici  OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. 
 

Pričakujejo Vas učenci in delavci šole! 


