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    OBJAVE, ponedeljek, 3. junij 2019 
Šolski dan: 174 
Šolski teden: 36 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 
O obremenjenosti učencev – raziskava. 

 

Preverjali smo tudi, kako učenci izrabljajo svoj popoldanski čas. Večina učencev (68, 1,%) jih 
za pot v šolo porabi do 10 minut, nadaljnjih 24,4 % pa do 30 minut. Za domače naloge porabi 
večina (55,9,%) učencev do 30 min, nadaljnjih 29,3 % pa do ene ure. Za učenje porabi 64,3 % 
učencev do ene ure na dan, izjema je učenje pred testi, ko se učijo dlje. Za mobilne naprave 
ali računalnik porabi 27,7,% učencev do 30 min na dan, 29,8,% učencev jih mobilnik 
uporablja do ene ure dnevno, nadaljnjih 23,7,% pa preždi ob napravah eno do dve uri 
dnevno, pri čemer jih največ posluša glasbo (58,5,%) ali klepeta s prijatelji (52,3,%). Približno 
četrtina učencev jih s pomočjo naprave išče informacije za šolo. 

Med učenci, ki poročajo o močnejših občutkih stresa, in učenci, ki poročajo o minimalnem 
stresu, obstaja razlika glede izrabe popoldanskega časa: učenci z močnejšim doživljanjem 
stresa poročajo o večji porabi časa za učenje, za domače naloge, za interesne dejavnosti ter 
za uporabo računalnika ali mobilne naprave, v primerjavi z učenci, ki doživljajo šibkejši 
stres.   

Več o tej raziskavi se lahko prebere na spletnih straneh ZRSŠ.  
 
V petek, 31. maja, so devetošolci organizirali predajo ključa. Moram pohvaliti tako 
devetošolce pri izboru pesmi in iger, in da so spoštovali dostojnost in primernost le teh, da 
pa je vseeno ostalo zabavno in šaljivo. Moram pa prav posebej pohvaliti osmošolce, ki so se 
dejavno vključili v izpolnjevanje nalog in ste bili prav zabavni. Vesela sem tega in vsem skupaj 
nam je bilo prav prijetno.  
 
V ponedeljek, torej danes ima kolesarski izlet  5. razred. Učenci so v prejšnjem tednu opravili kolesarski 
izpit, danes pa gredo na  prvo resno kolesarsko udeleženost v prometu. Kolesarski izlet in vožnja bo 
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potekala po relaciji: Negova šola, Ivanjševska slatina, Stavešinci, Očeslavci, Spodnji Ivanjci, Kunova, 
Negova šola. Med potjo bodo tudi postanki in počitki. 

 
Danes bomo na šolo dobili tudi ovrednotene rezultate NPZ-jev za devetošolce. Ne pozabite 
na listke s šiframi. S to šifro boste lahko dostopali do svojega testa. Možnost vpogleda bo tri 
dni, prav tako tudi možnost poizvedbe, če je slučajno prišlo pri katerih nalogah do napak. 

V torek se bo skupina 19 učencev od 2. - 9. raz. v Gornji 
Radgoni udeležila projekta Žogarija. Sodelovali bomo v 
različnih  športnih igrah, kvizu znanja, spretnostni vožnji in 
plesni točki. Vstopnina na prireditev za vsakega udeleženca 
predstavlja kg odpadnega papirja, saj bo prihodek 
namenjen fundaciji PISMO SRCA za štipendiranje otrok iz 
ogroženih družin. Spremljevalki sta učiteljica Petra in 

Vesna. V torek, 4. junija, vas vabimo, da se nam pridružite 
na Žogariji v Gornji Radgoni. Občina Gornja Radgona je 
namreč pokroviteljica navedenega dogodka.  Pričetek je ob 
10.00 uri na parkirišču pri banki NLB in trgovini Mercator, 
Trg svobode, Gornja Radgona. V 

primeru slabega vremena, bo Žogarija izvedena v telovadnici 
Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova ulica 1, Gornja Radgona.  

V sredo, 5. junija,  bo ŠD - atletski troboj za učence od 7.- 9. 
razreda. V medrazrednem tekmovanju se bodo pomerili v 
teku na 60m, skoku daljino, metu vorteksa in suvanju krogle. 
Učenci 6. razreda imajo ta dan pouk, vendar ga bomo za dve 
uri priključili športnemu dnevu, da opravi tekmovalne 
naloge.  
 

Je pa 5. junij dan, ki je  namenjen svetovnemu dnevu 
varstva okolja. Leta 2050 bi potrebovali tri planete, če bi 
hoteli zadostiti svojemu potratnemu življenjskemu slogu. 5. 
junij je svetovni dan varstva okolja. Na ta dan se še posebej 
poudarja pomembnost varovanja okolja, varstva Zemlje. 
Dan varstva okolja močno nagovarja posameznika: 
spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi 
okrepiti njegovo zavedanje o tem. 
 
V sredo bosta dve seji, in sicer seja za šolski sklad – ob 16. uri in 
seja sveta staršev ob 17. uri. 

 
V četrtek, 6. junija, imajo učenci 1. in 2. triletja zaključno ekskurzijo.  
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Učenci 1. triletja bodo obiskali akvarij v Mariboru, se peljali z gondolo na Pohorje in nazadnje 
obiskali Center eksperimentov. Spremljevalci so razredničarke in vzgojiteljica Marija 
Šebjanič. Obvestila so starši že prejeli. 
 

Prav tako gredo na zaključno ekskurzijo učenci 4., 5. in 6. 
razreda. Obiskali bodo mesto Celje in celjski grad, rimsko 
nekropolo, Jamo Pekel in Mozirski gaj. ODHOD bo ob 6. 00, 
PRIHOD predvidoma okrog 18.00 ure. Obvestila so straši dobili.  
Spremljajo učence njihove razredničarke. 
 
 
 

V četrtek pa bo zanimiv dan za vse šole v Pomurju. 
V mestu Murska Sobota bodo učenci pripravili in 
proslavili pomembno in jubilejno 100-letnico 
priključitve Prekmurja k matični domovini. V ta 
namen se bodo šole na obeh straneh reke Mure predstavile na stojnicah, zapele in zaplesale 
ter predstavile svoje literarne in likovne izdelke. To bo t.i. festival inovativnosti in 
ustvarjalnosti. Pričetek dejavnosti bo ob 10. uri in bodo trajale do 14. ure. Naša šola se bo 
predstavila s sloganom (P)OSTANI TRDEN SLOVENEC. Na kamenčkih, ki ponazarjajo trdnost, 
so narisani različni ljubki motivi. Kamenček je zalepljen na srce, saj je slogan celotne 
slovesnosti Prekmurje v srcu. Na srčku so zapisane prijazne besede in misli. Delili se bodo 
tudi srčkasti medenjaki.  Dr. Trstenjak prav tako velja za gorečega zagovornika Slovencev, ki 
nam je vsem skupaj naročil, da se ne smemo prepirati, biti zavistni in nevoščljivi, ampak 
moramo držati skupaj. Vabljeni vsi na grajsko ploščad  v Murski Soboti. 
Že kar nekaj časa sem prosila učitelje, da pri likovni vzgoji oblikujete te srčke. Učenci 1. in 2. 
razreda so to že naredili in so njihovi kamenčki na srčkih prav ljubki. Prav je in pričakujem, da 
vsakdo izmed vas izdela tak kamenček, ki ga bomo podarili obiskovalcem na tem festivalu.  
 
V petek, 7. junija, bo zaključna ekskurzija za učence 3. triletja. Njihova relacija je: Muzej 
Krapina – dvorec Stermol – Muzej na prstem Rogatec – dolina Winettu. Spremljevalci so 
razredniki. 
 
V soboto, 8. junija je državni praznik, je dan Primoža Trubarja, ki 
pa ni dela prost dan. Za spominski dan avtorja prve knjige v 
slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti 
slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora, je bil 
izbran domnevni datum njegovega rojstva v juniju 1508. Danes 
velja Trubar za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika.  
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V knjižnici se knjige več ne izposojajo, ampak morate vse 
knjige, ki jih imate doma, vrniti. To velja še posebej naprej za 
devetošolce in seveda za vse, ki imate doma knjižnično 
gradivo.  V knjižnici bom preverila vaš seznam knjig.  
 
 
 

 
V tem tednu zaključujemo tudi akcijo Pokloni zvezek. Vsem razrednim skupnostim se zahvaljujem za 
sodelovanje, je zapisala koordinatorka ga. Vesna Pintarič. 
 
Društvo Vitez Negova prireja v nedeljo, 9.6. 2019, ob 15. uri stare otroške igre, kjer se boste lahko 
igrali stare igrice ali pa izdelali kakšne igrače, s kakršnimi so se igrale vaše babice ali dedki. Prijazno 
vabljeni. 
 
Tako. Zdaj pa delat! 


