
 
 

 

 

 

 
OBJAVE 31, ponedeljek, 23. april 2019 

Šolski dan: 149 
Šolski teden: 31 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
 
Petkov nastop naših učencev na reviji 
pevskih zborov Čriček poje v Gornji Radgoni, 
je bilo res lepo doživetje. Čestitke in zahvala 
vsem, ki ste ustvarjali program. 
Pevke in pevec otroškega in mladinskega 
pevskega zbora, bili ste odlični in veliko 
veselje vas je bilo poslušati. Učitelju in 
mentorju g. Aleksandru Šijancu iskrene 
čestitke in zahvala, da je v tako kratkem času 
pevke in pevce kvalitetno in z zanimivim 
programom pripravil  na revijo. Prav tako se zahvaljujemo korepetitorici, ge. Nataliji Šijanec.  
Hvala tudi obema spremljevalkama, učiteljici Mateji Vodenik Pangeršič in Vesni Pintarič.  
 

Zdaj pa še o Mehurčkih. Vsi, ki so tekmovali, prejmejo priznanje; posebej pa sta se izkazala 

Rene Merčnik iz 3. r. in Tijana Kramberger iz 2. r. 

 
1.       razred: Žiga Haložan, Lean Vogrin, Valentina Kaučič, Ela Rojko in Luca Toni Šenekar. 
2.       razred: Tijana Kramberger, Pia Gomboc, Lado Bratuša, Meg Srt in Lucija Rengeo. 
 3.    razred: Rene Merčnik, Žan Kramberger, Špela Šipek in Jakob Šipek. 

  
 

Včeraj, v nedeljo, 22.aprila,  je bil svetovni dan 
Zemlje. Še leto dni in obeležili bomo 50-ti svetovni dan 
Zemlje. Ta opomnik že danes vabi k odločitvi, da v 
svojem življenju in življenju naših družin naredimo 
korake, ki bodo vodili k okoljski vzdržnosti in trajnosti.  

Velika naloga je doseči, da se bo zmanjšala količina 
odpadkov, ki jih proizvedejo naša gospodinjstva in da 
se končajo zgodbe s serijskimi požari v zbiralnicah in 

predelovalnicah. Upam, da se strinjamo, da je 478 kg komunalnih odpadkov na prebivalca strašansko 
preveč. Velika naloga je, da se zavemo, da ima vse, kar spustimo v kanalizacijo, hiter in pomemben 
vpliv na habitate in da so izjemno škodljivi nevarni odpadki, ki se znajdejo v naravi in niso oddani v 
predelavo. Iz leta v leto večja količina zavržene hrane je v nebo vpijoč okoljski greh. Če hočemo, da 



 
 

 

 

 

bo 50. Dan Zemlje dočakalo vsaj toliko habitatnih tipov ter vrst živali in rastlin je torej nujna takojšnja 
odločitev vsakega med nami, odločitev za skromnost in odločni NE potrošništvu. 

Danes, 23. aprila, je tudi poseben dan v 
okviru Unesca, in sicer svetovni dan 
knjige in avtorskih pravic. Dan je 
posvečen promociji branja, založništva 
in zaščiti avtorskih pravic ter 
intelektualne lastnine. Hkrati pa je želja spodbuditi ljudi, še posebej mladino, da odkrije 
užitke branja in pridobi spoštovanje do prispevkov teh, ki so s svojimi deli pripomogli k 
družbenemu in kulturnemu napredku človeštva. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki 
praznik knjige praznuje en teden. Svetovni dan knjige je razglasil Unesco leta 1995. 
To je dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji, knjižničarji in vsi, ki imajo radi knjige.   

V sredo, 24.aprila, bo v OŠ Tišina 13. regijsko tekmovanje OŠ ekip PP . Našo šolo bodo zastopale Tina, 
Lana, Maša, Qantu iz 9. razreda in Ines, Tia. in Katrin iz 6. razreda. Izkazati bodo morale teoretično 
znanje iz zgodovine RK in teorije prve pomoči. Praktično se bodo pomerile v preverjanju 
usposobljenosti nudenju prve pomoči šestim poškodovancem   med 25  različnimi poškodbami. 
Želimo jim veliko uspeha pri reševanju testnih pol in praktičnem delu. Obenem bi se zahvalila 
učenkam 9. razreda, ki so 4 leta vztrajale, pridobile veliko znanja in praktičnih veščin in našo šolo 
zastopale na tekmovanjih OŠ ekip iz PP. Odhod na avtobus je ob 8. 45 uri. 
V petek, 26.4., imajo učenci 2. razreda TD – s temo družina. 
 
Sledijo praznični dnevi, ki so tudi v sklopu vaših prvomajskih počitnic. Še posebej učence 6. in 
9. razreda nagovarjam, da rešujete  NPZ-je iz prejšnjih let, ki so objavljeni na spletni strani 
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/  in še celo rešitve so pridane. Čim več časa 
boste posvetili tem nalogam, več spretnosti boste pridobili in se naučili tudi  drobnih pasti, ki 
so vam nastavljene. Najbolj pa je pomembno, da natančno preberete navodila. 
 
In spet bodo pred vami počitniški dnevi, zadnji pred velikimi 
počitnicami. Naberite si dovolj moči, da boste zmogli zadnji 
del tega šolskega leta uspešno zaključiti.  
V teh prostih dneh se bosta obeležila dva državna praznika: 

 V soboto, 27. aprila, praznujemo dan upora proti 
okupatorju, 

 1. in 2. maja pa sta praznika dela.  

1. maj je simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in 
je spomin na dogodke, ki so se zgodili na začetku maja 1886 
v Chicagu (v ZDA). Delavci so takrat postavili zahtevo po 8-urnem delovniku, vendar pa jih je 
pri tem ovirala policija. V spopadu je umrlo veliko ljudi. Vsakoletne demonstracije ob 1. maju 
v spomin na te dogodke so prerasle v proslave, ki so postale oblika delavskega boja. Takšnih 
proslav in praznovanj je tudi v Sloveniji nekaj, a se mi zdi da vedno manj. Načeloma so 
povezana s kurjenjem kresa na večer pred prvim majem.  

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/


 
 

 

 

 

Prijetne prvomajske počitnice vam želim. Koristno jih preživite! 

Za praznične dni pa še tole spodbudno sporočilo: 

Primer genialne humane pedagogike 
Moj sin je bil v petem razredu, ko je tako užalil mamo, da je začela jokati. Nisem se vmešaval. 
Minil je teden dni. Sin je delal domačo nalogo, ko sem prišel do njega in mu rekel: »Pridi z 
menoj, pojdiva na sprehod. Govoriti moram s teboj. Zelo pomembno je.« 
V tišini sva hodila po parku. To pa ni bila prazna tišina. Včasih preprosto moraš ostati tiho, da 
izraziš čustva, ki gorijo v tebi. Izobraževanje se vedno odvija v notranjem svetu, ne v 
zunanjem. Sin je dojel, da se bo zgodilo nekaj pomembnega. 
»Sin, potrebujem tvojo pomoč,«, sem začel s pogovorom. »Bil je čas, ko sem se zaljubil. 
Dekletu sem obljubil, da bom v primeru, da se poroči z menoj, storil vse, kar je v mojih 
močeh, da je nihče nikoli več ne prizadene. To dekle je tvoja mati … Sedaj pa potrebujem tvoj 
nasvet. Kaj naj storim z mojim sinom, ki je užalil žensko, ki jo ljubim?« 
Sin je pomislil in mi odgovoril: »Kaznuj me.« 
»Pred tem sem bil edini moški v družini, sedaj pa sva dva. Dva moška, ki bosta ščitila naše 
drage ženske. Skleniva dogovor, da nihče ne izve za najin pogovor, to bo najina moška 
zaveza.« 
Najin dogovor sva potrdila tako, da sva si čvrsto podala roki. Takšni moški pogovori, ki 
pokažejo polno spoštovanje in zaupanje v otroka, nudijo izjemno spodbudo in temelj za 
vzgojo. 
Takšnih pogovorov nimaš vsak dan in v tem je njihova vrednost – njihov učinek je mnogo 
močnejši in globlji. 
Avtor neznan. 

 


