
 
 

OBJAVE 21, ponedeljek, 3. februar 2020 
Šolski dan: 98 
Šolski teden: 21 
Urnik: A 
 
Dobro jutro!  

 V sredo, 29.1. je bila ocenjevalna konferenca. Tako smo realizirali malo več kot polovico 
šolskega koledarja.  Verjemite, da se bo druga polovica šolskega leta obrnila še hitreje.  

 
Zdi se nam vsem, da se življenje vrti z neverjetno naglico, tako 
da niti ne utegnemo narediti stvari, ki smo si jih v začetku leta 
načrtovali. S tem imamo skoraj vsi težave, kajne. Zato 
potrebujemo cilje in dober načrt, kako tisto pomembno, 
želeno v našem življenju uresničiti. Za svojo srečo in 
zadovoljstvo se splača potruditi, čeprav je potrebno, da smo 
takrat disciplinirani in trdni, da nas kakšne druge zanimive in 
odkrenjujoče dejavnosti ne pretentajo in usmerijo naše 
aktivnosti v nepomembne aktivnosti, ki ne vodijo do želenega 
cilja.  Ne bodite »zaspani«, ampak bodite kovači svoje sreče. 
Usmerite ga v svoje življenjske sanje, realne sanje. Nihče se 
ne more odločiti namesto vas, kaj si v življenju želite, ampak 
vi sami. Pomembno je, da se odločate tako, kar vas veseli, v 
kar želite vložiti svoj čas. Občutek, da nekaj naredite dobro 
zase, je čudovit. Tisti, ki neprestano iščejo krivdo za neuspeh 

v čem ali v kom drugem ali si izmišljajo najrazličnejše izgovore, čaka bolj naporna pot in 
neprestano iskanje dežurnih krivcev za svoj neuspeh. V vas je  odločitev, da boste več časa 
usmerili v svoj lasten razvoj in učni napredek, torej v same sebe in v svojo srečo, zadovoljstvo 
in blagostanje. Ne želim vam sporočiti, da srečo prinaša bogastvo v materialnih dobrinah, 
ampak bogastvo srca in poklicna pot, ki vas osrečuje, čeprav ne prinaša bajnega bogastva.  
Zakaj vam namenjam te vrstice?  
Zato, ker se v tem letu veliko pogovarjamo o poklicni poti tudi v okviru šolskega parlamenta. 
 
Znani so rezultati šolskega tekmovanja v znanju kemije. Na državno tekmovanje sta se 
uvrstili Jana Celcar iz 8. r in Nuša Vogrin iz 9. razreda.  Čestitamo za dobre rezultate in 
nadaljnjo uvrstitev. 
Obema želimo uspešne priprave na tekmovanje in še več več znanja, kot sta ga že pokazali. 
Hvala tudi mentorici Jelki Žurman. 
 
Jutri, v torek, 4. februarja, je regijsko tekmovanje iz zgodovine, ki bo na OŠ Murska Sobota I. 
Obema želimo veliko znanja in možganskega viharjenja. Njun mentor je učitelj g. Matej 
Kraner. 
 



 
 

V torek bo tudi srečanje z našimi bodočimi prvošolci. Zelo se 
veselimo skupnega druženja. Dobimo se ob 16.30. 
V dneh od 4. februarja, do 6. februarja bo vpis prvošolcev v pisarni 
svetovalne delavke ga. Blanke Mlakar.  
 
V sredo, 5. februarja,  bodo 0. uro pisali "Kresničko" (naravoslovno 
tekmovanje), in sicer učenci 4. in 5. r. v učilnici 4. razreda.  

V sredo, 5. februarja, je svetovni dan branja na glas. "Glasno lahko 
bereš sam, a je zabavneje v skupini, kajti glasno branje nas bogati in 
zdravi, ohranja jezik, vzbuja domišljijo, krepi samozaupanje, prevetri možgane in nas spravi v 
dobro voljo," zato namenimo nekaj minut glasnemu branju. 

V sredo, 5. februarja, bo ob 17. uri krajevna proslava ob kulturnem prazniku. Vaje bodo 
danes (ponedeljek, 3. 2.) 6. šolsko uro in v torek (4. 2.) 6. šolsko uro in v sredo 2. šolsko uro. 
Vaj se udeležijo vsi sodelujoči učenci. Učitelje pa prosimo za razumevanje. 

Hkrati na krajevno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku vabimo vse krajane našega 
šolskega okoliša. Učenci naše šole radi nastopajo in so veseli obiska. Prav je, da jim s svojim 
obiskom damo vedeti, da cenimo njihov trud.  
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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. 

 



 
 

V četrtek, 6. februarja, imajo učenci od 4. do 9. razreda 1/2 KD in si gredo v mestno 
gledališče Ptuj ogledat predstavo Hevreka! Odhod avtobusa je 8.15. 

Tudi učenci od 1. do 3. razreda si bodo ogledali lutkovno predstavo v gledališču Maribor. 
Naslov predstave je Polž na potepu na kitovem repu. Odhod avtobusa je 9.45. Predviden 
prihod je ob 13.15. Spremljevalke so razredničarke. 

Učence naprošamo za kulturno vedenje. 

 
V soboto, 8. februarja, je državni 
praznik, Prešernov dan. Je praznik 
kulture, vsega kulturnega in praznik 
slovenske kulture. Danes beseda 
kultura pomeni zbirko dosežkov, 
vrednot človeške družbe kot rezultat 
človekovega ustvarjanja. Teže je 
pojasniti besedo kulturen, čeprav se zdi, da prav vsak človek vé, kdo je kulturen. Tako kot 
kultura ima tudi ta beseda več pomenov. Morda najbliže je razlaga, da je kulturen tisti, ki se 
obvladuje, upošteva splošno veljavna etična načela, upošteva pravila vedenja in ravnanja. 
Poznan mu je tudi bonton. 
 
 
Naj bo teden delovno uspešen. 
 


