
 
 

 

 

 

OBJAVE 30, ponedeljek, 15. april 2019 
Šolski dan: 144 
Šolski teden: 30 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 

Prejšnjo soboto je bila čistilna akcija. Udeležili ste se je tudi nekateri izmed vas. Žal pa nisem 
dobila vseh podatkov o udeležbi, zato prosim razrednike, ki še mi niste sporočili števila 
učencev, ki so šli na čistilno akcijo, da mi to še danes sporočite. Moram pa seveda čestitati 
učencem 2. razreda, ki so se res potrudili in se čistilne akcije polnoštevilno udeležili. Sem 
ponosna na vas in obljuba, seveda velja. 
 
Danes, v ponedeljek, 15. aprila, je ob 15. uri načrtovalnica, ob 16. uri pogovorne ure za 
starše, za posamezne razrede ( 2., 3. in 4. razred) pa tudi skupni roditeljski sestanek.  
 

Ob 17. 30 je tudi seja sveta staršev. 

V petek, 19. aprila 2019, bo na radgonski osnovni šoli revija pevskih zborov Čriček poje. 
Nastopila bosta OPZ in MPZ. Potrebovali bodo še nekaj vaj, zato učitelj glasbe vljudno prosi 
za odsotnost učencev od pouka za dodatne skupne vaje mladinskega in otroškega pevskega 
zbora, zaradi bližajoče se revije: 
Vaje bodo v: 
- pon.7.30 - MPZ 
- pon.8.15 - OPZ 
- in pon., kot je po urniku. 
- sre.7.30 - MPZ   
- sre. 8.15 - OPZ 
- čet.7.30 - OPZ + MPZ vaja s klavirjem s korepetitorko 
- in čet., kot je po urniku. 
- pet.7.30 - OPZ + MPZ vaja s klavirjem (korepeticije) 
Za spremstvo so se priglasile: Mateja Vodenik Pangeršič in Vesna Pintarič. 
Zelo pomembno je, da si pomagamo drug drugemu, se podpiramo in omogočimo, da se naši 

pevci čim bolj utrdijo v sozvočju. Zato je vsaka vaja 
pomembna. Prav tako upam in verjamem, da to 
pripadnost in odgovornost čutijo tudi pevke in 
pevci obeh zborov. 
Zelo sem ponosna, da svoje talente in svoj čas 
delite tudi za druge, ker boste tudi vi dobili 
vrnjenega veliko dobrega, pohvalnega. To vam 
prinaša zadovoljstvo in srečo. Hvala tudi učitelju 
Aleksandru in korepetitorki Nataliji.  
 



 
 

 

 

 

 
Tale zaključek tedna bo podaljšan za en dan, in sicer za velikonočni ponedeljek.  Lepe praznike 
vam želim. 
Zdaj pa kar veselo na delo. 


