
 
 

OBJAVE 27, ponedeljek 25. marec 2019 

Šolski dan:129 

Šolski teden: 27 

Urnik: A 

Dobro jutro! 

V prejšnjem tednu smo pridno hiteli z urejanjem šole in šolske okolice. Upam, da ste poskrbeli za 
svoje kotičke in je vse počiščeno. Če še vam to ni uspelo,  imate še dva dni časa. V sredo bomo 
namreč imeli na šoli obiske učiteljev iz štirih držav, s katerimi sodelujemo v Erasmus+ projektu »Upaj 
si! Bodi v ravnovesju! Pojdi naprej!«, zato je prav, da se pokažemo kot dobri in prijazni gostitelji ter 
da je tudi šola in okolica urejena. To naredi na ljudi zelo dober vtis pa tudi sami se boljše počutimo, 
če je okrog nas cvetoče, pometemo in počiščeno. 
 
V prejšnjem tednu ste tekmovali iz matematike. Rezultati so že znani.  
1. razred: Žiga Haložan, Luca Toni Šenekar, Ela Rojko 

2. razred: Lado Bratuša, Pia Gomboc, Tijana Kramberger, Nik Smrekar 
3.razred:Rene Merčnik, Jakob Šipek, Špela Šipek 

4. razred: Sara Režonja 

5. razred: Laura Šenekar, Zoja Gradiščaj, Tia Lucia Ornik 

6.razred: Katrin Kaučič, Ines Kaučič 

7.razred: Darjan Pešić, Jana Celcar 

8. razred: Anej Kramberger 
9.razred: Miha Škoda, Anže Elbl, Amanda Breznik, Julija Strajnšak 
 

V petek, 22. 3., je bilo srečanje vseh otroških in mladinskih gledaliških skupin v Gornji Radgoni. 
Udeležili smo se ga tudi mi in seveda smo po mnenju gledalcev bili najboljši. Takšnega 
mnenje je bila tudi strokovna spremljevalka. Zato iskrene čestitke vsem igralcem igre in hvala 
tudi učiteljici mentorici ga. Petri Starovasnik Dumić ter vsem, ki ste priskočili na pomoč pri 
sami postavitvi scene, ki je bila strokovni spremljevalki zelo všeč.     
 

Danes je tudi načrtovalnica ob 15. uri. Ob 16. uri ste starši od 6. do 9. razreda vabljeni na 
predavanje  Vzgoja za internet. To je vedno bolj in bolj aktualna tema današnjega časa, še 
posebej iz razloga hitrega razvoja tehnologije in uporabe spletnega omrežja mladih, ki nas 
prehitevajo po levi in desni strani na tem področju. Zato je o pasteh spletnega surfanja dobro 
imeti čim več informacij. Izvedla ga bo ga. Tjaša Jerman Kuželički. Popoldne so tudi 4. 
pogovorne ure. 

V torek, 26. 3., je Pomurski otroški parlament. Potekal bo v OŠ Stročja vas. Z naše šole se ga 
bo udeležila učenka 9. razreda Alenka Senekovič. Učence spremljata mentorici iz OŠ Kapela in 
OŠ Gornja Radgona. Želimo jim veliko uspeha pri zastopanju svojih stališč.  

 
Pred nami je dobrodelni koncert z naslovom Igramo se, igramo se, veselo pojemo, ki bo v 
sredo, 27. marca 2019, ob 17. uri v šolski telovadnici. Zahvaljujem se vsem, ki ste plakate 
razobesili, ali kakorkoli pomagali pri promociji našega dogodka.   



 
 

 
Prav tako ste dobili tudi vstopnice za predprodajo 
za dobrodelni koncert. Prosim, da z njimi ravnate 
skrbno, denar pa čim prej prinesite učiteljici ga. 
Evgeniji Peternel, ki je prevzela predprodajo 
vstopnic.  
Gost našega koncerta bo Adi Smolar. 
 
Za dobro organizacijo koncerta bodo potrebne še 
usklajevalne vaje, zato prosim učitelje, da dovolijo 
učencem prisotnost na vajah, ki bodo danes ob 
12. uri in v sredo ob 11.00.  
Na koncertu bodo tudi naši gostje iz Turčije, 
Nemčije, Poljske in Grčije, ki bodo na šoli v sredo 
cel dan. Dobro je, da se naučite pozdravljati v 
angleščini in da jih morda tudi kaj vprašate. 
Morda pa bodo oni kaj vprašali vas, zato se nikar 
ne prestrašite, če vas bodo nagovorili. 
 
V četrtek, 28. marca, bo dan dejavnosti z delavnicami 

varni na internetu, z delavnicami v okviru projekta 
Zmagujemo z vrednotami in učenci 8. in 9. razreda 
si bodo ogledali film Oto, ki ga je režiral naš 

domači rojak iz Gornje Radgone Vasja Rovšnik. Film do trajal do 2. avtobusa, zato prosim, da 
staršem poveste, da pridete domov kasneje, če seveda imate na urniku 6. ur. Možno bo tudi 
kaj povprašati režiserja, ki se nam bo prav tako pridružil. 
 
Za goste se bo v četrtek, 28.3., organizirala ekskurzija na Gorenjsko, kar je bila njihova posebna 
želja. Slišali so, da je Slovenija prekrasna dežela, ki si jo je vredno ogledati. 
 
V petek so učitelji partnerskih držav spet na naši šoli. Verjetno bodo potekali sestanki, zato 
prosim, da ste pri menjavi učilnic čim tišji, da ne bo živ žav moteč za delo. 
 
Delavcem šole se zahvaljujem za že vse postorjeno in še v naprej prosim za pomoč. 
Koordinatorka projekta ga. Blanka Mlakar je že posredovala program za vse te dni. Pomagajmo 
in priskočimo na pomoč, kjer lahko. 
 
 

Dragi starši in bralci naših spletnih strani in mojih objav! 

Verjamem, da ste se že velikokrat prepričali, da znamo na majhni šoli pripraviti vrhunske 
prireditve. Zelo se trudimo, da nam bi to uspelo tudi tokrat. Vabimo vas, da se nam 

pridružite na naši dobrodelni prireditvi za šolski sklad. 


