
 
 

 

 

 

OBJAVE 29, ponedeljek, 8. april 2019 

Šolski dan: 139 

Šolski teden: 29 

Urnik: A 

Dobro jutro! 

V veselje in v ponos mi je, da lahko našemu učencu, 
devetošolcu MIHI ŠKODA, čestitam za izjemen uspeh, ki ga 
je dosegel. 
V petek zvečer so bili objavljeni uradni rezultati državnega 
tekmovanja iz angleščine za devetošolce. Miha je osvojil 
zlato priznanje. Osvojiti zlato priznanje iz angleščine ni mačji 
kašelj. Miha je moral napisati dva spisa, vezana na prebrano 
literarno delo. Pri tem je moral pokazati dobro poznavanje 
knjige, imeti veliko mero kreativnosti in znati podati tudi 
svoje lastno mnenje. Poleg tega je moral upoštevati pravila, kako napisati dober spis in to 
znanje vplesti v oba končna izdelka. Miha je to opravil res odlično, zato ... iskrene čestitke in 
bravo, Miha! BRAVVOOO! Pa še to! Miha je edini izmed petih učencev iz Pomurja, ki so se uvrstili 
na državno tekmovanje, ki je osvojil zlato priznanje. Čestitamo tudi mentorici ga. Mateji Šajhar, ki 
tudi vsa žari od ponosa.  
 

V petek popoldne je bilo tudi konstruktorsko tekmovanje v Murski Soboti. Udeležilo se ga je 
13 naših učencev. REGISKO TEKMOVANJE V KONSTRUKTORSTVU IN TEHNOLOGIJAH OBDELAV 
V petek, 5.4.2019, je na OŠ III. V Murski Soboti potekalo regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav. 
Iz naše šole so se tekmovanja udeležili: 

- Nik Smrekar (2.r), Lado Bratuša (2.r) in Tristan Pešić (3.r) v kategoriji K1 – konstruiranje z Lego 
gradniki z nalogo izdelave skakalnice v Planici. Lado Bratuša je dosegel odlično 1.mesto in se 
tako uvrstil na državno tekmovanje v Ljubljani. 

- Smrekar Nejc (5.r) v kategoriji K2 – konstruiranje s poljubno Lego zbirko z nalogo izdelave 
stroja za izkop gramoza, dosegel je 4.mesto. 

- Nina Angelika Rovšček Soto (5.r) v kategoriji T1 – izdelki iz papirja z nalogo Kapa za zabavo. 
- Darja Pešić (6.r) in Jana Celcar (7.r) v kategoriji T3 – izdelek iz umetne mase z nalogo izdelave 

škatlice za hrambo slušalk. Darjan Pešić je dosegel 5.mesto in Jana Celcar 6.mesto. 
- Jure Ješovnik (8.r) in Tadej Klobasa (8.r) v kategoriji T2 – izdelek iz lesa z nalogo izdelave 

škatlica za podstavek in podstavek. 
- Anej Kramberger (8.r) in Mihael Maurič (8.r) v kategoriji T4 – izdelek iz kovine z nalogo 

izdelave lopatke za torto. 
Vsi naši tekmovalci so se kljub velikemu številu udeležencev tekmovanja zelo dobro odrezali. 
Državno tekmovanje bo potekalo 18.5.2019 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Udeležijo se ga najboljši 
tekmovalci iz posamezne regije in učenec 2.razreda Lado Bratuša bo med njimi v kategoriji K1 – 
konstruiranje z Lego gradniki. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem za dosežene rezultate! 
Tekmovalne izdelke si lahko ogledate v avli šole. Hvala tudi obema mentoricama, ga. Mateji Vodenik 
Pangeršič in ga. Evgeniji Peternel. 



 
 

 

 

 

 

V petek ste bili deležni malo bolj obilne malice oz. ste 
imeli več izbire med namazi. Kaj je bil razlog? Ta, da smo 
na tak način obeležili svetovni dan zdravja - 7. april . 
Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta 
dan izpostavi določeno temo s področja zdravja. Letošnji 
Svetovni dan zdravja je tako posvečen sladkorni bolezni. 

 
 

V četrtek, 11.aprila 2019, je bilo planirano srečanje strokovnega aktiva za matematiko, a ga 
bo potrebno prestaviti zaradi prvega skupnega srečanja v okviru projekta Pogum. 
 
V minulem vikendu sem prebrala tole besedilo in zazdelo se mi je primerno, da ga delim z 
vami. Upam, da mi boste prisluhnili. Avtorica je Jasmina. 

Vsakdo v življenju bije svoje bitke 

Vsakdo v življenju bije svoje bitke. Vsakdo ima majhne bitke za vajo in večje za preizkus 
zmogljivosti. In vsakdo ima vsaj eno bitko, tisto, po kateri bi kot vojščak zaslovel in po kateri bi 
si ga zapomnili. Tisto, ki ga naredi najmočnejšega, ki ga najbolj izoblikuje, največ nauči in hkrati 
– najbolj utrudi. 

Nekdo bije svojo največjo bitko z zdravjem, drugi zaradi neuslišane ljubezni. Nekdo bije bitko 
zaradi pomanjkanja hrane, drugi doživljajo borbe v sebi, ki niso vidne zunanjim očem. 

Nikar ne sodi ljudi, ki bijejo svoje bitke. Nikar se jim ne posmehuj, ne pametuj o njihovih 
poveljih in ne skušaj poveljstva drugih prevzeti sam. In nikar ne zavidaj življenja drugemu, kajti 
nekatere bitke, celo tiste največje, so včasih očem nevidne, skrite za ščitom, čelado in masko 
nasmeha. 

»Bravo, premagal si svojo težko bitko,« rečejo na koncu. Včasih ne vidijo, kako te je ta bitka 
porezala, potrgala, ti pustila brazgotine in utrudila tvoje številne dele, ki nikoli več ne bodo 
enaki. 

Kar lahko naredimo za dobro sebe in človeštva, je le to, da spoštujemo pot vsakega 
posameznika, z vsemi bitkami, z vsemi zmagami in porazi, z vsemi plaketami uspehov in 
brazgotinami ran. In da mu preprosto pustimo, da bije svoje bitke, ob tem pa mu le ponudimo 
kozarec vode, ki ga bo ojačala, ko bo to potreboval. 

Nekateri ob najtežjih bitkah pokleknejo, se smilijo sami sebi in iščejo sočutje v drugih, ob tem 
pa za padlo bitko krivijo vse ostale. "Ubogi, ubogi," so besede, ki si jih želijo in čustveno 
izsiljujejo. Seveda je lepo potolažiti prijatelja, ki postoka, mu prinesti odejo in skuhati čaj ter 



 
 

 

 

 

tolažiti. Enkrat in dvakrat, morda trikrat. Več pa raje ne, saj mu s tem res ne pomagamo, prej 
škodimo. Največ, kar lahko storimo je to, da verjamemo vanj, da ima moč in pogum pobrati se 
in zmagati! 

Spet drugi skrivajo svoje najtežje bitke, saj so v našem okolju sodno in očitujoče sprejete, 
včasih se zdi, da sploh ne dovoljene. Včasih prav tisti, ki so navzven vedno nasmejani in polni 
energije, za to masko skrivajo najhujše bitke in rane. 

Zato nikoli ne sodimo ... Ne vemo, kaj se dogaja v človeku, zakaj je morda celo osoren, hladen, 
nesramen ali kaj drugega ... 

In največ, kar lahko zase storimo v teh bitkah? Sprejmimo jo. Recimo ji DA! Ne skrivajmo, ne 
igrajmo, ne tlačimo je, ker bo prišla na plano. Če nam je dano, da rabimo to bitko, jo bomo 
imeli, na lep ali trd način. Stopimo v areno in se soočimo z njo! Ne glede na to, kaj se ti zgodi, 
le nikoli ne pozabi - hodi in hodi in hodi dalje ... Če padeš v bitki, se poberi in pojdi dalje. Ne 
obstoj v trenutku, ker čas in s tem tvoje življenje gresta dalje. Pa tudi ob zmagah ne zaspi na 
lovorikah. Pojdi dalje. Spet in spet ... Življenje je premikanje.  

 
Uspešen teden vam želim. 


