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OBJAVE 35, ponedeljek, 27. maj 2019 
Šolski dan: 169 
Šolski teden: 35 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 

Konec tega šolskega leta se nam približuje z neverjetno 
naglico. Ocene se zaključujejo, pišejo se zadnji testi znanja in 
nekateri ste še vedno na tehtnici. Zato je potrebno  malo 
stisniti zobe in poiskati še nekaj volje in odgovornosti za 
boljše ocene.  
Mladi ste še in v vas je ogromno energije, moči in motivacije. 
Vaša odločitev, res vaša odločitev pa je, kako vse to, kar se 
vam ponuja, sprejemate. Pri nas imate vi veliko možnosti za 
brezplačno izobraževanje, a žal tega ne izkoristite. Ne 
razumem, da se raje skrivate pod izgovori o obremenjenosti, 
kako so drugi krivi za vaše nesrečne okoliščine, kako so učitelji 
strogi ali da ne upoštevajo vaše bolezni, da bi vam odložili 
ustno spraševanje, čeprav je bilo že davno napovedano. A žal 
je tako, da se vedno čaka na zadnji, čisto zadnji trenutek.  
Žal je tudi to res, da se v maju in juniju preverjanje in 

ocenjevanje stopnjuje do velikih obremenitev. Kdor vsaj malo sproti dela in spremlja učno snov ter 
opravlja obveznosti, sem prepričana in tudi sama vem, nima težav. Skrivnost je v organizaciji dela in 
predvsem v vaši ODGOVORNOSTI.  Ne odlašajte, kar lahko pravi čas naredite. Bolj boste mirni in tudi 
bolj pripravljeni, ker boste lahko večkrat ponovili. Ravno v ponavljanju in sprotnem delu je vsa 
skrivnost uspešnosti.   
 
V soboto, 25. maja, smo izvedli ŠPORT – ŠPAS druženje, ki smo ga obogatili z reševalno akcijo 
gasilcev, s predavanjem o reševanju življenja z defibrilatorjem in o zdravi prehrani. Na zdravniških 
pregledih pediatri ugotavljajo prehranjenost ali podhranjenost šolskih otrok. Na orientacijskem 
pohodu so se vam po skupinah pridružili straši.  
 
Danes so v šolskih klopeh ponovno učenci 4. razreda, ki so se vrnili iz šole v naravi. Iz bivanja na 
morju so zagotovo odnesli polno lepih spominov,  tako na plavalni tečaj, na katerem so osvojili  5 
bronastih in 1 srebrnega delfinčka, in kar nekaj znanja o našem primorskem svetu. Predvsem pa so 
spoznali, kaj pomeni biti pet dni zdoma in znati  poskrbeti zase. Vidite, to pa je učenje za življenje. 
 
Samo da spomnim razrednike, je danes, v  ponedeljek, 27. 5., zaključek parlamenta. Za 4. do 9. 
razred bo 0. Za 1. triletje bo mentorica Mateja Šajhar  sama na kratko povedala, kaj so delali med 
šolskim letom, nato pa bo Zlatko Šajhar v približno pol ure predstavil fotografije na temo Otroci po 
svetu. Če želi priti še kdo od nerazrednikov poslušat, ste seveda vabljeni.  
 
Danes je ob 15. uri je tudi načrtovalnica in ob 16. uri zadnje pogovorne ure.  Upam, da bo udeležba 
večja od prejšnjih pogovornih ur.  
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V torek, 28. maja,  bodo učenci 5. raz. pod budnim očesom g. policista iz policijske postaje G. 
Radgona opravljali kolesarski izpit. Mladi kolesarji bodo postali enakovredni udeleženci v prometu, 
ampak to še zdaleč ne pomeni, da bodo znali v resničnih situacijah na cesti in v križiščih vedno 
pravilno odreagirati.  Potrebni bodo še kilometri vožnje pod nadzorom staršev in učiteljev.  

 
Že v sredo, 29. maja,  se za 5. razred načrtuje ŠD - kolesarjenje po domači in širši okolici Negove.  

 
V četrtek, 30. maja, bo športni dan, in sicer atletski troboj za učence od 3.- 5. razreda. V 
medrazrednem tekmovanju se bodo pomerili v teku na 60m, skoku daljino in metu vorteksa. 
 
V petek, 31. maja,  bo prav tako  športni dan  - orientacijski pohod za učence 8. in 9. razreda.  
Vse informacije boste učenci še dobili pri urah športa. 
V 0. in v 1. uri, bodo učenci 8. razreda še imeli delavnice v okviru povezovalne dinamike v razredu s 
strani Centra za otroke in mladostnike iz Maribora. 

 
 

V petek, 31. maja, je tudi svetovni dan nekajenja in njegov namen je 
opozoriti na škodljive posledice kajenja, o katerih smo pa verjetno vsi 
več ali manj dobro obveščeni. Namen ni prestrašiti, vendar samo 
opozoriti na bolezni dihal in ožilja, rakava obolenja in prav tako na 
dejstvo, da kadilci umirajo prej. Svetovni dan nekajenja je poziv, da 
kadilci vsaj en dan preživijo brez cigareta in če je le možno, prekinejo 
to slabo navado, saj ne samo da kajenje škoduje zdravju, v nekaterih 

primerih celo ni privlačno in na leto nas cigareti stanejo ogromno denarja. Zato je 31. maj dan brez 
nikotina in mogoče se kdo odloči, da bi pa vendarle bilo smiselno nehati. 
 
Sočasno pa je ta dan tudi dan športa. Šport je ključen del človekovega zdravja. Ima glavno besedo pri 
vzdrževanju kondicije in lepega telesa, pomaga pa nam tudi krepiti zavest in hrani duha. Pomaga pri 
odpravi raznih bolezni in fizičnih poškodb. Ampak vendarle se kljub vsem dobrim stvarem, ki jih lahko 
šport nudi, z njim ukvarja premalo ljudi. Bodisi zaradi pomanjkanja časa ali nam vsem dobro znane 
»lenobe«. Zatorej je namen svetovnega dneva športa, ki je 31. maja opomniti na dobre stvari, ki jih 
lahko pridobite z gibanjem, bodisi v naravi, telovadnici, vodi, igriščih ali v udobju svojega doma.  
 
 
Dragi učenci, res se že približuje konec šolskega leta in počasi se po milimetrih odpirajo vrata 
počitnic. Vsi skupaj si želimo, da bi bili uspešni, zato bodimo strpni in potrpežljivi. 
 
 
 
 
 


