
 
 

 

 

 

OBJAVE 28, ponedeljek, 1. april 2019 

Šolski dan: 134 
Šolski teden: 28 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

 
 
Prejšnji teden je bil izjemen, tako glede 
številnih dejavnosti, obveznosti, 
usklajevanj, kot tudi več dogodkov, ki 
so se odvijali. V mislih imam izvedbo 
dobrodelnega koncerta, odkritje 
Trstenjakove sobe, in gostiteljstvo 
devetim učiteljem iz Poljske, Turčije, 
Nemčije in Grčije. Vem, da je bilo dokaj 
naporno vsem.  
Zato bi se želela posebej zahvaliti vsem, 
ki ste soustvarjali utrip tega preteklega 
tedna, pomagali in priskočili na 
pomoč, kjer ste začutili, da se zatika ali 
je bilo potrebno usklajevanje.  
Dobrodelni koncert je ponovno doživel 
številne izjemne pohvale. Zato se 
resnično iskreno zahvaljujem vsem, ki 
ste učence pripravljali na nastop. Kako 
pomembno je, da se vsak učenec 
pokaže, četudi le z drobnim 
kamenčkom v mozaiku. Hvaležna sem, 
da prepoznate pomembnost o 
vključenosti vseh učencev, čeprav 
nekateri ne bi želeli sodelovati, a jih 
nagovorite in motivirate. Hvala vsem  
učiteljem v zakolisju, ki ste poskrbeli, 
da je vse bilo usklajeno in je koncert 
mirno potekal. Še posebej pa se 
zahvaljujem učiteljici Heleni Šamperl 
Petrovič, ki je prevzela koordinacijo in 
povezovanje samega koncerta. Hvala 
učitelju Aleksandru Šijancu, ki je v sam 
koncert z glasbeno bogatim  nastopom 
naših učencev vnesel zanimiv 
program, ki ga še nismo videli. Mislim 



 
 

 

 

 

na glasbo v steklenicah. Hvala tudi učitelju 
Samu Zelko, ki je pripravil sceno oz. rdečo 
nit koncerta, ki mlade usmerja v igro v 
naravi. Za tisto deklico na gugalnici, ki nas 
vse nagovarja k igri in veseli pesmi. Hvala 
tudi tehničnemu osebju: hišniku, tajnici in 
osebju kuhinje, ki so marsikaj postorili, kar 
jim ne bi bilo potrebno, a so, ker so lojani, 
pripadni šoli in so vedeli, da delamo kot 
tim. Hvala vsem za tiste slastne češnje na 
smetani, na katere sama nisem niti 

pomislila, a ste jih sami dodali.  
Tudi vam, drage učenke in učenci, se lepo zahvaljujem, da ste pokazali svoje sposobnosti in 
korajžo, da ste nastopali. Bili ste najlepši otroci sveta.  
 
V petek, 29. marca, se je na grad preselila Trstenjakova soba. Tam ne bo toliko samevala, 
ampak bo na ogled številnim obiskovalcem gradu. To mi je v tolažbo, saj bo tako spomin na 
dr. Trstenjaka ostal trajen, kar je tudi naš namen. Hvala učiteljici Majdi, učencem in učitelju 
Aleksandru za kulturni program. Soba je lepo urejena, oz. sta kar dve sobi. Za učence naše 
šole bo ostala odprta, zato jo bomo redno organizirano obiskovali, vsaj ob njegovih 
obletnicah.  

 



 
 

 

 

 

Kot veste, smo v prejšnjem tednu od torka do petka na šoli in tudi še v popoldanskem ter 
večernem času skrbeli in poskrbeli za naše goste iz Erasmus+ projekta. To ni kar tako 
enostavno. Potrebno je veliko usklajevanj, dogovarjanj in potem se dogodijo še kakšne 
spremembe, ki jih je potrebno upoštevati in potem je potrebno ponovno usklajevanje in 
dogovarjanje. Kot v začaranem krogu, ki nima konca. Naša koordinatorka in svetovalna 
delavka Blanka Mlakar je trdno držala vse niti v roki. Vsak izmed nas, ki je kakorkoli lahko ali 
želel pomagati, se je vključil v ta dogodek. Ponovno sem prepričana, da smo dober tim, ki 
znamo stopiti skupaj, ki znamo razreševati nepričakovane situacije in sprejemati 
kompromise. Smo tim, ki zna potrpeti drug z drugim, a hkrati drug drugemu dajati oporo. V 

tem je čar majhnih šol in majhnih kolektivov, 
kjer je vsak dobrodošel in pričakovan.  
Želeli bi izpostaviti nekatere naše delavce, ki 
so vseeno v večjem deležu bili vključeni v 
dejavnosti Erasmus + projekta. Poleg 
koordinatorice Blanke Mlakar, se 
zahvaljujem učiteljici Mateji Šajhar, da je 
pripravila hospitacijsko uro za goste, in da je 
bila kadarkoli in kjerkoli pripravljena 
prevajati v angleščino. Hvala tudi vodji 
šolske prehrane Mateji Vodenik Pangeršič in 
kuharju Bogdanu ter pomočnicama Polonci 
in Martini v kuhinji, da naši gostje niso bili 

lačni in želji. Hvala Mariji in Jelki, ki sta šolo lepo pomladno okrasili. Tudi naš hišnik je hitel z 
urejanjem šolske oklice in samih učilnic, da so bile bolj prijetne na izgled. Še posebej bi želela 
povedati, da se je osvežila z barvami učilnica, v kateri se izvaja pouk likovne, glasbene 
umetnosti in v njej bivajo tudi petošolci. Zasluga za to gre predvsem učitelju Vitu Dundeku, ki 
je dal pobudo za prepleskanje in večkrat tudi sam preživel popoldneve v kitanju in brušenju 
in pleskanju stropa in sten. Pomagal mu je seveda tudi hišnik Iztok. Obema najlepše hvala. 
Upam, da nisem pri zahvalah koga izpustila ali pozabila, zato še enkrat vsem in vsakemu 
izmed vas lepa hvala za vse tisto, kar ste postorili.  
 
Pa še informacija v zvezi s tekmovanjem iz matematike. Mentorica ga. Evgenija Peternel 
sporoča, da sta se na državno tekmovanje uvrstila dva naša učenca, in sicer Dejan Pešić in 
Miha Škoda. Iskrene čestitke obema učencema in držimo pesti za nadaljnje tekmovanje. 
Hvala tudi mentorici. 
 
Danes, v ponedeljek, 1. aprila, bodo oz. so učenci 8. razreda preživeli dve uri druženja s 
strokovnjakoma iz Svetovalnega centra za otroke in mladostnike iz Maribora. 
 
 



 
 

 

 

 

2. april je Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) proglasila za mednarodni dan 
knjig za otroke. Obeležujemo ga od 2. aprila 1967, poznamo pa ga tudi kot svetovni dan 
pravljic. Knjige nam pomagajo, da ne hitimo.  

»Mudi se mi! … Nimam časa! … Adijo! ...« Takšnih vzklikov dandanes najbrž ne slišimo samo 
v Sloveniji, temveč še marsikje po svetu. Pogosto nas tudi prepričujejo, da živimo v stoletju 
informacijskega preobilja, v stoletju, ko sta naglica in hitenje neizbežna. A zgodi se, da v roke 
vzameš knjigo in začutiš, kako je lahko tudi drugače. Knjige imajo namreč čudovito lastnost – 
pomagajo nam, da ne hitimo. Ko listaš po knjigi in se mirno zatopiš v njeno vsebino, te na 
lepem ni več strah, da bi vse neopaženo zdrvelo mimo tebe. Tedaj spoznaš, da se ti ni treba 
brezglavo mučiti z nepomembnimi opravili. V knjigi vse poteka tiho in po natančnem redu. 
Morda je tako tudi zato, ker so strani v njej označene s številkami in ker med listanjem nežno 
in pomirjujoče šelestijo. V knjigi se dogodki iz preteklosti brez težav srečujejo z dogodki, ki se 
šele bodo zgodili. 

 In zakaj prav 2. april? Na ta dan se je namreč leta 1805 rodil danski pravljičar Hans Christian 
Andersen, ki ga pozna skoraj vsak otrok. Na šolo smo dobili povabilo, da bi bil ta teden teden 
branja. 
 
V petek, 6. aprila, je tekmovanje iz konstruktorstva. Na tekmovanje gredo posamezni učenci 
iz določenih razredov, skupaj 14. Z njimi gre mentorica ga. Mateja Vodenik Pangeršič. 
Tekmovanje bo v Murski Soboti. 
 
V petek, 5.aprila, je tudi tekmovanje Mehurček za najmlajše v 1. VIO, ki je namenjeno 
poznavanju slovenščine (Cankarjevo priznanje za najmlajše). Tema je enaka za celotno 
tekmovanje, in sicer Dediščina identitete. 1. r mora prebrati: Kajetan Kovič: Maček Muri; 2. 
in 3. razred pa Elo Peroci: Moj dežnik je lahko balon in še dve kratki pripovedi iste avtorice.  

V soboto, 6. aprila, je čistilna akcija, ki jo organizira TD Negova – Spodnji Ivanjci skupaj z LD 

Torej, vabimo vas na veliko ČISTILNO AKCIJO, ki bo 

v soboto, 06. aprila 2019,  
na področju Krajevne skupnosti Negova in 

Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci. 

Pričetek akcije bo ob 9.00 uri po vaseh na običajnih 
zbirnih mestih. Po zaključku akcije pa ste vsi vabljeni na malico v Lovski dom. 

Prav je, da se čistilne akcije v čim večjem številu udeležite tudi vi. Javno boste pohvaljeni v 
Brošuri dosežkov, razred z največjim deležem udeležbe pa bo povabljen k nagradnemu 
ogledu filma.  

Pa lep teden vam želim. Čaka nas polno dela.  


