
 
 
 

OBJAVE 32, četrtek, 6. maj 2019 

Šolski dan: 153 
Šolski teden: 32 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 

 
Praznični dnevi in prijazno prvomajsko vreme nas je povabilo na 
aktivnosti, ki so za nas vabljive. Za nekatere je to športno 
udejstvovanje, za drugo vrtičkanje, za tretje obiskovanje 
zgodovinskih krajev ali sorodnikov. Spet nekateri ne vedo, kaj bi 
počeli in tratijo čas za nepotrebne in nesmiselne aktivnosti, ki 
smislu našega življenja ne dajo vrednosti. Verjamem, da smo si 
vsi mi našli tisto, kar je naše življenje v teh dneh obogatilo ali pa 
smo za druge ali bližnje naredili kaj posebnega, kaj dobrega.  
 
 
 
 

Želela bi vam povedati tudi to, da so se pevci našega otroškega pevskega zbora tako odlično 
odrezali na reviji Čriček poje, da so se uvrstili na regijsko raven. Res iskrene čestitke vsem 
pevcem in zahvala našemu učitelju glasbene umetnosti, g. Aleksandru Šijancu. 
 

S strani Območne organizacije Rdečega križa sem  
dobila tole obvestilo: 
V sredo, 24. aprila 2019, so se učenci vaše šole 
udeležili 13. regijskega preverjanja 
usposobljenosti ekip prve pomoči osnovnih šol, ki 
je potekalo v na Osnovni šoli Tišina. 
Preverjanje znanja je obsegalo teoretični in 
praktični del.  Na preverjanju je sodelovalo 12 
ekip. Osnovnošolska ekipa prve pomoči učencev iz 
vaše šole je na preverjanju dosegla 955  točk in se 
s tem uvrstila na 1. mesto.  Zelo nas veseli, da 
učence vzpodbujate k vključevanju v ekipo prve 
pomoči, saj ob tem, poleg znanj in veščin s 
področja nudenja prve pomoči, krepijo tudi občutek za solidarnost in humanost, ki sta še 
kako pomembna za vzdrževanje dobrih medčloveških odnosov.  
Zahvaljujemo se ravnateljem za podporo ter mentorjem za vloženi trud in energijo v delo z 
ekipami ter vaši ekipi še enkrat iskreno čestitamo za doseženi uspeh. 
 



 
 
 

Včeraj, v nedeljo, so v okviru projekta Erasmus odpotovali v Nemčijo tri učiteljice: ga. Sonja 
Jagarinec, ga. Mateja Šajhar in ga. Blanka Mlakar ter naša učenca ter učenke iz 7. in 9. 
razreda. Tam bodo cel teden in se vračajo  v soboto. Vsem skupaj želimo prijetno doživetje in 
spoznavanje Nemčije. Zato se žal ne bomo mogli udeležiti državnega tekmovanja prve 
pomoči na Debelem Rtiču, ker sta dve učenki hkrati tudi članici ekipe prve pomoči, bodo pa 
ostale za nagrado šle na to državno prireditev in navijale za radgonske tekmovalke. 
 
Pred nami so naporni dnevi.  Najprej nas jutri, v 
torek, 7. maja, čaka NPZ v 6. in 9. razredu, in sicer 
iz slovenščine.  Prosim strokovne delavce , da v 
spletni zbornici  preverite, katere zadolžitve vas 
čakajo v zvezi z nadzorom pri NPZ-jih. V spletni 
zbornici je namreč naložen Izvedbeni načrt NPZ-ja.   
Zaradi pisanja NPZ bo v teh dneh na šolah poseben 
hišni red. Preverjanje se prične pisati ob 8.30 in se 
piše 60 minut. Med pisanjem imate ostali učenci 
odmor, vendar ne bo zvonilo. Zato prosim učitelje, 
ki so z učenci 1. učno uro,  da jih pospremijo v 
naslednjo učilnico. Razpored učilnic za pisanje bo 
znan jutri zjutraj in bo objavljen na oglasnih deskah. 
Vas, učence pa prosim, da ste med menjavo učilnic tiho in čim prej menjate učilnice. 
Učence 6. in 9. razreda želim spomniti, da morate biti pred učilnico 15 minut pred začetkom 
pisanja, saj boste skupaj z nadzornim učiteljem šli skozi navodila, ki so določena ob pisanju 
NPZ-ja. Prav tako vas želim spomniti, da si priskrbite ustrezna pisala. Brisalcev in ediksov ne 
smete uporabljati. Če se zmotite, prečrtajte in na novo zapišite. Pisava mora biti čitljiva. 
Vedite, da bodo vaše NPZ-je popravljali drugi učitelji in ne naši, ki vaše pisave poznajo. 
Razpored učilnic in vrstni red učencev bo objavljen eno uro prej. Nadzorne učitelji vabim v 
svojo pisarno eno uro pred pričetkom pisanja, da preverimo ustreznost NPZ gradiva ter 
obnovimo navodila ob pisanju NPZ-jev. Vse informacije so tudi v spletni zbornici.  
 
V torek, 7. maja bo v Gornji  Radgoni potekalo medobčinsko atletsko tekmovanje, ki se ga bo 
udeležilo tudi sedem naših učencev  (Tina Pintarič, Nuša Vogrin, Andreja Potrč, Anej 
Kramberger, Jana Celcar, Katrin Kaučič ter Kris Horvat).  Vsem želimo veliko športne sreče in 
dobrih rezultatov. 
 

V četrtek, 9. maja, se pišejo NPZ-ji iz matematike za 6. in 9. razred. Veljajo 

enaka navodila kot so bila zapisana za torek. Po končanem pisanju imajo 

učenci 9. razreda dan dejavnosti. Dobimo se v učilnici zgodovine. Prinesite 

s seboj zvezke za DKE iz 7. in 8. razreda. 

9. maj je tudi dan Evrope.  



 
 
 

Zakaj praznujemo dan Evrope ? 
Vsako leto 9. maja praznujemo dan Evrope, posvečen miru in sožitju v Evropi. Na ta dan 
obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji 
minister Robert Schuman je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega 
sodelovanja v Evropi, ki bo zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. 
Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bo skrbela za skupno upravljanje industrije 
premoga in jekla. Pogodbo o ustanovitvi takšne institucije so podpisali naslednje leto. 
Schumanov predlog velja za začetek današnje Evropske unije. 

 

Na praznični dan se na sedežih EU institucij organizirajo dnevi odprtih vrat, kjer se lahko 

interesenti seznanijo z delovanjem teh institucij in vstopajo v njihove prostore. Letošnja 

tema v Bruslju in Strasbourgu je prihodnost EU. Na naslednjih evropskih volitvah med 23. in 

26. majem 2019 bodo potekale volitve predstavnikov v evropski parlament, ki bodo s 

sprejemanjem pomembnih odločitev vplivali na vaše vsakdanje življenje. Zato je zelo 

pomembno, da gremo na volitve. 

 

Povabilo k akciji Pokloni zvezek 

Na povabilo Slovenskega Karitasa smo se ponovno, kot že nekaj let doslej, priključili akciji 

»Pokloni zvezek«. Po vsej Sloveniji je lani prejelo pomoč v obliki šolskih potrebščin več kot 

11.000 osnovnošolcev, kar je skoraj 370 razredov otrok. Učenci, ponovno vas vabim k 

podpori in sodelovanju. Poklonite nov, velik, črtan zvezek za osnovnošolce, ki so se skupaj s 

starši znašli v stiski. Lahko pa darujete tudi druge šolske potrebščine. Akcijo zbiranja zvezkov 

bomo zaključili 7. junija. Več informacij boste dobili pri svojih razrednikih.   

 

V soboto, 11. maja, bo na naši šoli ob 18. uri prireditev JSKD Dere sen jaz mali bija.  

Predstavili se bodo ljudski pevci in godci ter tamburaši. 

Uspešno delo vsem! 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_sl

