
 
 

OBJAVE 21, ponedeljek, 4. februar 2019 
Šolski dan: 100 
Šolski teden: 21 
Urnik: A 
 
Dobro jutro!  

 V torek, 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 cilj in datumski načrt, 
kako tisto pomembno, želeno v našem 
življenju uresničiti. Za svojo srečo in 
zadovoljstvo pa 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 krojitelji svojega življenja. Usmerite ga v svoje življenjske 
sanje, realne sanje. Teh pa brez dela, truda in učenja ne boste mogli doseči. Zato ne 
zapravljajte časa z nepotrebnimi kradljivci časa ( posedanjem pred televizijo, računalnikom, 
igranjem igric, brezveznimi komuniciranji po socialnih omrežjih), ampak se odločite, da boste 
več časa usmerili v svoj lasten razvoj in učni napredek, torej v same sebe in v svojo srečo. Vi 
ste krojitelji svoje sreče. Ne drugi. 
 
Znani so uradni rezultati regijskega tekmovanja iz angleščine za 9. razred:  
Miha Škoda je od 57 udeležencev dosegel 2. mesto in je imel le eno točko manj kot 
prvouvrščena tekmovalka. Je tudi eden izmed petih učencev iz celotnega Pomurja, ki so se 
uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 20. marca. Ooaaaauuuuu! Bravo Miha! Čestitamo tu za 
tako visok rezultat. Ponosni nate do konca. Hvala tudi mentorici ga. Mateji Šajhar. 
 
Znani so tudi uradni rezultati šolskega tekmovanja v znanju kemije za bronasto Preglovo 
priznanje.  Bronasti priznanji sta osvojila Tina Pintarič in Miha Škoda iz 9. razreda. Na državno 
tekmovanje, ki bo konec marca so se uvrstili Tina Pintarič in Miha Škoda iz 9. razreda ter 
Nuša Vogrin iz 8. razreda. Iskrene čestitke in veliko uspeha tudi na državnem tekmovanju. 
Hvala tudi mentorici ga. Jelki Žurman. 



 
 

 
Skupina učencev od 3. do 5. razreda se je v 
četrtek  na OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici udeležila 
srečanja štirih šol. Med seboj so se pomerili v 
igri T-Balla. Za borbeno igro čestitamo vsem 
udeležencem. Slike so v galeriji. Hvala tudi 
mentorici ga. Vesni Pintarič.  
 
Danes zjutraj že potekajo delavnice v okviru 
ZD Gornja Radgona v 6. razredu na temo 
Odraščanje. 
Jutri, v torek, 5. 2., je tekmovanje iz 
zgodovine na OŠ Črenšovci. Mihi Škoda in 
Tini Pintarič držimo pesti za prave odločitve. 
Spremlja ju mentor g. Matej Kraner. 
 
Popoldne, ob 16.30 uri bo prvo srečanje z bodočimi prvošolčki.  

 
V sredo, 6. februarja, bo izvedena 
polovička kulturnega dneva za učence od 
6. do 9. razreda. Učenci so bodo v MGP 

Ptuj – ogled predstave iCankar, detektivka 

za mlade. 
Ob 8h imajo malico v jedilnici, odhod avtobusa 
je 8.30. Predstava se začne 9.30 in traja 45 
minut. Predviden prihod nazaj v šolo je okrog 

11h.  Spremljevalci so Mateja Šajhar, 
Evgenija Peternel, Jerica Golob Peterka.  
Ne pozabite na primerno vedenje v kulturnih 

ustanova.  

 
V sredo  bosta dve tekmovanji na šoli, in sicer šolsko tekmovanje za kresničko in fizikalno – 
Štefanovo. 
"Kresnička" je naravoslovno tekmovanje, ki temelji na 
eksperimentih, ki so jih učenci pod mentorstvom ga. Petre 
Starovasnik Dumić in Majde Rojko izvajali v času dodatnega 
pouka oz. Interesne dejavnosti. Mentorice bodo tekmovalcem  
povedale še točno uro in učilnico. Pod mentorstvom ga. Petre 
Starovasnik Dumić se bo tekmovanja od 1. do 3. razreda 
udeležilo 19 učencev. Pod mentorstvom ga. Majde Rojko bo  iz 4. razreda in 5. razreda 
tekmovalo 6 učencev. Vsem tekmovalcem želimo obilo znanja in zbranosti.  

Tekmovanje za učence 1. triletja je ob 11. uri v učilnici zgodovine. Nadzoruje učiteljica Helena 
Šamperl Petrovič. 



 
 

Učenci 4. ,5. in 6. razreda bodo tekmovanje ob 12.50 uri v učilnici naravoslovja. Nadzoruje 
učiteljica ga. Jelka Žurman. 

V sredo, 6.2.2019, je tudi ob 12.50 uri tekmovanje v znanju fizike za bronasto Štefanovo 
priznanje. Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda pod mentorstvom učiteljice ga. Angelce Stajnko, 
nadzoruje pa ga. Jelka Žurman. 
 
V četrtek, 7. februarja 2019, je ob 17. uri proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Vabljeni vsi starši in ostali krajani. Vabila so vam učenci že prinesli na vpogled. 
 
Generalka oz. tonska vaja bo v četrtek po malici predmetne stopnje. Vljudno prosim učitelje, da 
nastopajočim učencem opravičijo odsotnost od pouka za tisti čas. 

 
V petek, 8. februarja, je državni 
praznik, ki je pouka prost dan. Pred 
nami je slovenski kulturni 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 
načela, pravila vedenja in ravnanja.  
 
In za konec še »bodeča neža«. Tako se reče, če želimo povedati nekaj, kar zaboli, ali če s čim 
nismo zadovoljni. Na pobudo šolske skupnosti, in na osnovi predlogov, ki ste jih kot učenci 
podali, je bilo tudi to, da si želite več gibanja. Dozorela je ideja o rekreativnem odmoru. Na 
osnovi te vaše pobude se je spremenil urnik in celo vozni red smo prilagodili. Rečeno je tudi 
bilo, da greste na rekreativni odmor vsi, razen če je res kakšen opravičljiv razlog. O tem bo 
seveda odločil razrednik ali dežurni učitelj na rekreativnem odmoru.   Še posebej sem 
razočarana zaradi tega, ker ste med tistimi, ki posedate v avli, tudi predstavniki šolske 
skupnosti, ki bi morali delovati zgledno. Zato ponovno ponavljam: na rekreativni odmor greste 
VSI in to brez izgovorov.  
 
Naj bo teden delovno uspešen. 
 


