
 

 

 

 
OBJAVE 34, ponedeljek, 20. maj 2019 

Šolski dan: 164 
Šolski teden: 34 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 

V prejšnjem tednu se je zaključilo NPZ. Sedaj se ocenjujejo NPZ-ji iz slovenščine in 

matematike za 9. razred, kmalu pa bodo podana še navodila za vrednotenje za ostale 

predmete.   

V petek so imeli učenci, ki so dokončali bralno značko, prav prijetno popoldne. Res me 

žalosti, da vas je, posebej na predmetni stopnji, vedno manj tistih, ki se odločite za 

sodelovanje v tej obliki branja. Sama malo težje razumem tak pasiven odnos do prijetnih 

trenutkov s knjigo. Dokončati bralno značko je za nas, v naših časih, pomenilo uspeh in 

še posebej dvig samozavesti, hkrati pa tudi odgovornost, da iz sebe naredimo tisto, kar 

zmoremo. Z branjem bi povečali hitrost branja, to pa je na dolgi rok zelo pomembna 

veščina, saj je večina informacij zapisanih. Na tak način bi prihranili veliko časa. Sem pa 

zato ponosna na vse tiste, ki si prizadevate, da vsako leto berete. Upam, da vas je 

petkovo prijetno druženje ponovno motiviralo za nadaljnje branje.  

v soboto 18.5.2019 je potekalo državno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji 

obdelav, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekmovalci so si vstopnico za 

državno tekmovanje pridobili na sedmih regijskih tekmovanjih, ki so bila izvedena 

5.aprila. V Ljubljani je sodelovalo 146 učencev; otrok iz vrtca do učencev zadnjega 

razreda osnovne šole. Pomerili so se na 13 različnih področjih.  

V kategoriji K1 - Konstruiranje z Lego gradiki, Lego Dacta je tekmoval tudi učenec 

2.razreda Lado Bratuša in dosegel 3.mesto z nalogo Vesoljsko plovilo.  

Podelitev priznanj bo potekalo v soboto, 8. 

junija v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 

Ljubljani, ZOTKINI TALENTI 2019, katerega se 

bo udeležil tudi Lado Bratuša. Čestitamo 

Ladotu za njegov dosežek in hvala tudi 

mentorici ga. Mateji Vodenik Pangeršič. 

 



 

 

 

Danes je svetovni dan čebel. Na ta dan se je rodil utemeljitelj 

čebelarstva Anton Janša, ki je bil dvorni učitelj čebel na Dunaju.   

Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za 
svetovni dan čebel. Dan je namenjen predvsem zavedanju 
izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Slovenija je 
predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so 
čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo 
razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju 
največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega 
pridelka ter s tem dnevi in tedni medu. 

 
Danes so v šolo v naravi krenili učenci 4. razreda. Odpravili so se z redno linijo avtobusa, 

ker se je to pokazala kot najcenejša možna oblika organiziranega prevoza v CŠOD Burja 

v Seči. Učence spremlja njihova razredničarka Majda Rojko. Vsem želimo lepo vreme in 

veliko zanimivih dogodivščin. 

Ob 13. uri učenci, ki so se uvrstili v polfinale, gredo na regijsko atletko tekmovanje v 

Mursko Soboto. Spremljata jih mentorica ga. Vesna Pintarič in ga. Vanja Fras Voršič.  

Želim vam obilo športne sreče. 

V torek, 21. maja, je svetovni dan kulturne 
raznolikosti za dialog in razvoj.  

»Nobena kultura ne more preživeti, če si 

prizadeva biti izključevalna.« 

Mahatma Gandhi 

 

Edini način podpore vrednotam in načelom, ki 

združujejo ljudi, je nenehno spodbujanje in 

udejanjanje kulturne raznolikosti, ki ima moč 

odvračati od ekstremizmov in prispevati k 

razvoju vseh. Spoštovanje kulturne raznolikosti predstavlja podporni steber za sožitje in 

razvoj skupnosti, saj daje manjšinskim skupnostim priložnost za enakopravno kulturno 

(so)ustvarjanje v večinski družbi. 

V sredo, 22. maja 2019, bo zjutraj ob 7. uri srečanje komisije za odlog všolanja v 1. 

razred, in sicer v moji pisarni. 

V petek, 24. maja 2019, je zaključno fotografiranje po razredih in kdor želi, tudi 

posamezno. Že v preteklem tednu ste dobili prijavnice. Podjetje Foto Tone prosi, da 

učenci prinesete denar v petek s seboj, sicer pa lahko plačate fotografije tudi kasneje v 

Gornji Radgoni, če bi slučajno pozabili na gotovino.  

V soboto, 25. maja, je delovna sobota, zato bo za vse pouk v obliki dneva dejavnosti.  PO 

šoli so že nameščeni plakati o časovnici posameznih aktivnosti. Oblecite se športno. 

Povabite s seboj tudi starše, da se skupaj z vami udeležijo športnih dejavnosti. Gre za 

ŠPORT – ŠPAS druženje, v katerem bi se medgeneracijsko družili. Zato bomo zelo veseli 



 

 

 

tudi vaših starih staršev , prijateljev, znancev. Vabljeni tudi člani različnih lokalnih 

društev.  

V šolo pripelje avtobus. Iz začetne postaje krene ob 7.30, torej s polurnim zamikom. 

Domov greste ob 12.15. 

 

Še o nečem bi želela spregovoriti. To je o medvrstniškem nasilju.  

O vrstniškem nasilju obstaja veliko napačnih prepričanj, ki škodijo pravzaprav vsem, 

tistim, ki se jim dogaja, tistim, ki ga opazijo, in tudi tistim, ki ga povzročajo. Zaradi 

napačnih prepričanj se lahko nasilje dogaja dolgo časa, se stopnjuje in ga je lahko težko 

ustaviti.  Za nasilno dejanje velja vse, kar telesno ali duševno ali spolno ali spletno 

prizadene vsakega. Vsak izmed vas ima pravico do osebnega dostojanstva in osebne 

varnosti. Zato je potrebno o izvajanju nasilja, ne glede na kakšen način se dogaja, 

spregovoriti. Ne bodite tiho, temveč povejte!  

Upajmo, da se je Zofka do konca polulala in da so ledeni možje dokončali hladne dni.  

Potrebujemo lepo vreme za naše četrtošolce v Seči in seveda mi sami, da bomo sobotni 

dan uspešno izvedli. 

Zdaj pa gremo delat. 


