
 
 

 

 

 

OBJAVE 37, ponedeljek, 10. junij 2019 
Šolski dan: 179 
Šolski teden: 37 
Urnik: A 
 

Pozdravljeni! 

V torek, 4. 6. 2019 smo se s skupino učencev 
od 2. – 9. razreda udeležili športne 
prireditve Žogarija, ki je potekala v Gornji 
Radgoni. Vrnili smo se s pokalom za 1. 
mesto v spretnostnih igrah, v vseh ostalih pa 
smo prav tako pokazali moštveni duh in se 
tudi hkrati zabavali ob druženju. Tekmovali 
smo še v malem nogometu,  kvizu znanja in 
sodelovali v testu varne vožnje. Učenka 
Qantu Rovšček Soto se je predstavila s 
plesnim nastopom. 
Tekmovanja so potekala v pravem 
športnem duhu, razvijanju in spodbujanju 
strpnosti in »fair play-u«. Prevladal je duh 
druženja in ne zmaga za vsako ceno.  

Dogodek je bil sneman in bo predvajan na TV SLO. Datum bomo sporočili naknadno. 

Učenci so bili zelo pridni, zato bi jih rada še enkrat pohvalila. 

V četrtek, 6. 6. 2019, so učenci prvega triletja imeli šolsko ekskurzijo. Ogledali smo si 

akvarij/ terarij, kjer so lahko učenci videli zelo pestro paleto živalskih vrst. Tisti, najbolj 

pogumni so lahko pobožali tudi kačo, kraljevskega pitona. Nato smo se z gondolo 

odpeljali na Pohorje, kjer smo občudovali lepote narave in čudoviti razgled. Na gondoli 

nas je bilo nekatere malce strah, a je bilo kljub temu zabavno. Nato pa nas je še pot 

zanesla v Center eksperimentov, kjer so učenci uživali ob iluzijah, eksperimentih in 

različnih zanimivih izumih. 

V četrtek, 6. 6. 2019, smo se učenci 2. triletja z razredničarkami odpravili na zaključno 

ekskurzijo po Savinjski dolini. Ob strokovnem vodenju smo si razširili vedenje o mestu 

Celje. Ima zelo bogato preteklost; od Keltov, preko Rimljanov do znamenitih celjskih 

grofov, ki so si postavili grad na hribu nad mestom. V nadaljevanju so se sprehodili po 

Mozirskem gaju, po domiselno urejen cvetličnem kompleksu, kjer so se seznanili z 

avtohtonimi živalmi v Savinji, in sicer smo jih najprej nalovili, nato pa s pomočjo 

določevalnega ključa tudi poimenovali. Razredničarke so povedale, da ste se super imeli, 

le za »mekdonalds« je zmanjkalo časa. 



 
 

 

 

 

V središču Šempetra leži arheološki park, v katerem se bohotijo najlepše rimske grobnice 

v Sloveniji. Čisto na koncu so se sprehodili po podzemlju jame Pekel in reke Peklenščice. 

Danes, v ponedeljek, 10. junija,  bomo dobili dokončne podatke o upoštevanju pripomb 
glede NPZ-jev. Prav tako morate šestošolci pogledati vaše NPZ-je in preveriti, če so se 
slučajno kje izgubile kakšne točke. Prosim učiteljice, da se dogovorite glede pregleda za 
vse tri predmete. Danes je namreč zadnji dan za poizvedbe. 
 
Danes ima 8. in 9. razred naravoslovni dan- Biotehnologija in mikrobiologija. Učenci se 
bodo seznanili z obema področjema biologije,  mikroskopirali in eksperimentirali. 
Želimo vam uspešno delo, da spoznate čim več o teh dveh področjih biologije, ki  sta 
močno prisotni v našem vsakdanjem življenju. 
 
Po naravoslovnem dnevu  bodo imeli  učenci 9. razreda 6. šolsko uro kratko predstavitev 
o organizaciji Rdeči križ. O tej pomembni  humanitarni organizaciji jim bo 
spregovorila  sekretarka RKS -OZ Gor. Radgona Katja Makovec. 
 
V torek, 11. 6. 2019, je tehniški dan v 5. razredu.  
Popoldne je srečanje z bodočimi prvošolci. Vabila so otroci in njihovi straši dobili. 
 
V sredo, 12. junija, imajo učenci 8. in 9. razreda tehnični dan.  Učenci 8. razreda pa bodo 
pripravili skupno večerjo za starše in delavce šole. V mislih imajo »Romantično večerjo«. 
Učenci 9. razreda pa bodo pripravili sceno za svojo zaključno prireditev.  
 

V četrtek, 13. junija,  bo športni dan – atletski troboj za učence od 3. -5. razreda.  
 
V petek, 14. junija 2019, imajo učenci 9. razreda TD, saj morajo imeti generalko za 
zaključno valeto, ki bo ob 16. uri. Vabljeni na njihov dogodek.  
V petek, 14.6. bo ob 13. uri za  učence 2. razreda sprejem  med mlade člane RK. 
 
 
Ker se šolsko leto zaključuje, poglejte tudi po obešalnikih.  Tam boste našli kar nekaj 
oblačil, ki ste jih pozabili. Vsako leto nam ostaja lepa garderoba. Vse, kar bo ostalo, bomo 
spet  darovali v humanitarne namene.  
 
Ne pozabite vrniti knjige v knjižnico. Tudi tiste, ki jih imate izposojene v učilnicah kot 

razredno knjižnico.  

Na spletni strani so že objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih šolskih 

potrebščin za naslednje šolsko leto 2019/20. Če imate še uporabne stvari, vam jih ni 

potrebno ponovno kupovati.  

Pa še morda kakšne spodbude za počitniške dni. 



 
 

 

 

 

Nekateri ste se že prijavili za Baško, ostali pa lahko greste tudi na planinski tabor ali pa 

takoj po zaključku pouka na naravoslovni teden. Obvestila si lahko ogledate v avli šole. 

IN ŠE ZA STARŠE 

V petek in danes učenci 3. triletja, so dobili vprašalnik o usklajenosti potreb učencev in 

staršev z organizacijo dela šole. Straši, prosimo vas, da si vzamete nekaj minutk časa in 

vprašalnik vrnete čim prej, najkasneje pa do petka v tem tednu. Če imate več otrok v šoli, 

je dovolj, če izpolnite le en vprašalnik. V avli šole bo škatla, kamor boste vi, ali pa vaši 

otroci vrnili izpolnjeno anketo.  Prosimo, da vas anketo izpolni čim več staršev, še 

posebej bomo veseli vaših predlogov, pripomb ali pohval. Dobro je, če ste čim bolj 

konkretni, ker le na tak način lahko rešujemo in uresničujemo vaše predloge in pobude. 

 

V prejšnjem tednu smo na vas naslovili prošnjo v zvezi z nastanitvijo učencev iz štirih 

naših partnerskih držav, s katerimi sodelujemo v mednarodnem projektu z naslovom 

»Upaj si! Ostani v ravnovesju! Pojdi naprej!« skupaj s partnerskimi šolami iz Poljske, 

Turčije, Grčije in Nemčije. Na pridobitev tega projekta smo lahko zelo ponosni, saj smo 

šola z majhnim številom učencev in majhnim številom učiteljev, ki zagnano delamo in se 

trudimo otrokom ponuditi čim več izzivov, znanja in priložnosti. Smo tudi edina šola v 

občini, ki je že drugič bila vključena v mednarodni projekt, v katerega pa ni tako 

enostavno priti. 

Od začetka projekta, septembra 2017, smo izvedli številne aktivnosti in devet naših 

učencev je imelo možnost teden dni bivati v tujini: v Grčiji in Nemčiji. Vsi učenci so bivali 

v gostiteljskih družinah, saj so cilji projekta tudi navezovanje prijateljskih vezi, učenje 

tujega jezika in spoznavanje tuje kulture. Po povpraševanju o možnosti nastanitve otrok, 

ki prihajajo oktobra k nam, smo žal ugotovili, da nam manjkajo družine, ki bi gostile še 8 

otrok. Zato vas res lepo prosimo, še posebej pa tiste družine, katerih otroci so imeli 

možnosti že iti v eno izmed evropskih držav, da nam pomagate pri gostovanju teh 

učencev. Hvaležni smo tistim, ki so nam ponudili že svoje domove pa še niso nikjer bili. V 

bodoče bomo res pozorni na to, da bomo omogočili bivanje v drugi državi predvsem 

tistim učencem, ki bodo gostili svoje evropske vrstnike. Verjamem, da nam boste 

pomagali iz stiske in nam priskočili na pomoč, sicer se v prihodnje več ne bomo mogli 

prijavljati na takšne projekte, s čimer bodo učenci prihodnjih generacij izgubile 

priložnost videti in doživeti nekaj Evrope. Računamo predvsem na učence 8. in 7. 

razreda, pa tudi 6. razreda. Upam, da razumete, da res potrebujemo vašo pomoč in 

podporo.  

 


