
 

 

 

 
OBJAVE 33, ponedeljek, 13. maj 2019 

Šolski dan: 159 
Šolski teden: 33 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
V torek, 7. 5. je na OŠ Gornja Radgona potekalo medobčinsko 
atletsko tekmovanje. Naši učenci so ponovno dosegli nekaj lepih 
rezultatov. Izmed sedmih sodelujočih tekmovalcev, jih je 5 dobilo 
medaljo in se tako uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki bo 20. maja 
v Murski Soboti.  
Rezultati so bili sledeči:  

Ime in priimek mesto disciplina rezultat 

Tina Pintarič 2. 300m 49.58 

Nuša Vogrin 2. skok v daljino 4.18 

Andreja Potrč 2. vorteks 40.16 

Jana Celcar 3. vorteks 36.18 

Kris Horvat 3. 600m 1.58,45 

Katrin Kaučič 6. skok v daljino 3.65 

Anej Kramberger 6. vorteks 43.80 

Hvala tudi mentorici ga. Vesni Pintarič. 
 
Danes, v ponedeljek, 13.maja,  se preverja še 3. predmet NPZ-ja, in sicer za 6. razred angleščina in za 
9. razred domovinska in državljanska kultura ter etika. Pravila so vam že znana, zato jih ne bom spet 
ponavljala. Drugače je samo to, da 6. razred posluša zvočni posnetek preko spletne povezave. 
 

Jutri, v torek, je napovedan ŠD za učence od 7.-9. raz. Udeležili bi se 

Unesco teka na Ptuju. V primeru, da bo še naprej napoved slaba z 

možnostjo dežja, bo prireditev odpovedana. UNESCOV tek ni samo tek, je 

druženje. Za nas so pripravili več kot 30 dejavnosti, od zabavnih, 

ustvarjalnih in športnih. Vse te dejavnosti pa potekajo na prostem, tako v 

primeru dežja prireditev ne bi dosegla svojega namena. 

Zato bomo danes (ponedeljek) okrog 9. ure izvedeli ali prireditev Unesco 
tek jutri bo.  

Učenci 1. razreda imajo v torek tehniški dan na temo DRUŽINA.  

V sredo, 15.maja, bodo učenci 4. razreda gozdno učno pot v Svetem Juriju ob Ščavnici. Vsem želim 
prijetno vreme in obilo zanimivih informacij o življenju v gozdu. 
Učenci od 1. do 3. razreda imajo ŠD, in sicer se bodo pomerili v troboju. 
 



 

 

 

15. maj je svetovni dan družine pa tudi je  
 svetovni dan podnebnih sprememb. Namen tega dne je 
opozoriti javnost na vse očitnejše in močnejše posledice 
podnebnih sprememb, ki jih s svojim načinom življenja povzroča 
človek. 
Podnebje postaja vse bolj cenjen naravni vir, saj odločilno vpliva 
na proizvodnjo hrane, vodne vire, počutje in zdravje, 
proizvodnjo in porabo energije, promet in industrijsko 
dejavnost.  
Sedanje spremembe podnebja že vplivajo na Evropo in ves svet. 
V naši moči je, da segrevanje ozračja preprečimo oziroma ga 
omilimo do te mere, da ne bo uničujoče vplivalo na okolje in 
življenje na Zemlji.  

Vsak izmed nas lahko prispeva svoj delež. Pomembno je, da se zavedamo, da poraba energije največ 
prispeva k emisijam toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje ozračja. S spreminjanjem 
naših vzorcev porabe, z majhnimi spremembami vsakodnevnega vedenja, lahko prihranimo več kot 
20 odstotkov svoje sedanje porabe energije. Učinkovito varčevanje z energijo lahko dosežemo brez 
odrekanja ugodja in zmanjšanja kakovosti našega življenja. 
 

 
Četrtek, 16. 5., bodo otroci iz vrtca in učenci od 1. do 4. razreda lahko 
prisluhnili predstavitvi Glasbene šole Gornja Radgona, in sicer ob 11. uri 
v šolski telovadnici. Otroci in učenci boste imeli možnost in priložnost 
prisluhniti glasbenem ustvarjanju učiteljev glasbene šole. Morda pa vas 
kateri instrument nagovori in se boste odločili za glasbeno šolo. Če vas 
bo dovolj glede na celotno šolo za en instrument dovolj, je možnost, da 
se ure instrumenta izvajajo kar na šoli. 
 
 

 Ob 15. uri bo 6. strokovna konferenca. Dnevni red je v pripravi. 
 
V petek, 17. maja, bomo imeli zaključek bralne značke. 
 

OBVESTILO ZA učence in STARŠE 

 Spoštovani, v petek, 17. 5. 2019, organiziramo bralni popoldan za učence, ki so opravili 

branje za bralno značko. Nekatere dejavnosti  ob zaključku branja in podelitev priznanj 

bomo izvedli že v dopoldanskem času. Kot nagrada za opravljeno branje in prisotnost 

na bralnem večeru pa še  v popoldanskem času.  

 Za učence od 1. do 5. r. bo hkrati s kvizom tudi zaključek bralnega projekta NMK (Naša 

mala knjižnica). Kviz bo izvedla sodelavka založbe Sodobnost, ga. Nika Mušič. S seboj bo 

pripeljala tudi podpisane izvode naslednjih knjig iz Naše male knjižnice: Skuhaj mi 

pravljico (U1), Groznovilca in divja zima (U2), Cipercoperček (U2). Učence in starše tako  

obveščamo, da bodo lahko takrat, če bodo želeli, katerokoli od knjig z avtoričinim 

podpisom kupili z NMK popustom, in sicer po ceni 10 EUR.  

 Ob 13.15 uri se bomo z avtobusom odpeljali v Mursko Soboto. Najprej si bomo ogledali 

film Mia in beli lev v Cineplexxu M. Sobota, nato pa se še srečali s priznano pravljičarko 

iz Pomurja,  Vesno Radovanović,  ki je hkrati zaposlena v Pokrajinski knjižnici.  

 Predvideni odhod iz Murske Sobote je 17.00, zato vljudno prosimo, da svojega otroka 

pridete pravočasno iskat pred šolo, ko se bomo 18.30 vrnili.  
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Šola učencem plača prevoz in vstopnico za kino. Zraven bomo imeli tudi šolsko malico. Vse 
ostale dobrote v kinu si privoščijo s svojim denarjem.  
 
V soboto, 18. maja, je državno konstruktorsko tekmovanje v Ljubljani. Udeležil se ga bo učenec 
2. razreda Lado Bratuša skupaj z mentorico ga. Matejo Vodenik. 
 
Učenci, vas bi želela spomniti na akcijo: „Pokloni zvezek”. Razrednike naprošamo, da svoje 

učence  spodbudijo k solidarnosti in prispevajo zvezek za socialno šibke učence.  

Uspešno delo ! 


