
 
OBJAVE 38, ponedeljek, 15. junij 2020 

Šolski dan: 182 

Šolski teden: 38 

Urnik: B 

 

Pozdravljeni! 

Že diši po počitnicah. Otroški in mladostniški nemir in veselo razpoloženje  je v zraku. In 

prav je tako. Veselim se z vsemi vami, ki ste uspešno zaključili še eno šolsko leto.  Za 

tiste, ki vam pa še to ni uspelo držim pesti, da boste zmogli. Verjetno ob koncu leta lahko 

iskreno porečete, da ni bilo tako težko.   

Tudi devetošolci so zaključili osnovnošolsko izobraževanje. To je bila generacija, ki je na 

drug način doživljala svoje slovo od šolskih klopi. Zaznamovana je bila s posebnimi 

ukrepi, kar si bodo za vselej zapomnili.  Tudi število udeležencev je bilo okrnjeno.  

V petek so se uradno poslovili z zaključno prireditvijo – valeto, na kateri so predstavili 

zanimive utrinke iz svojega šolskega življenja, Hvala tudi razredničarki Vesni Pintarič. 

Hvala vsem zaposlenim, ki ste prišli in s svojo prisotnostjo pokazala spoštovanje do 

odhajajoče generacije. 

 Danes, 15.6. se zaključuje 2. ocenjevalno obdobje za devetošolce. Oni imajo za dober 

teden podaljšane počitnice. In privoščimo jim, saj bo njihov nov začetek malo drugače, 

bolj zahteven odvisno od srednje šole, kamor so se vpisali. 

 

Kako bomo preživeli še zadnji teden pouka in tri dan? 

Če ne bi bilo izrednih razmer, bi se danes v šolo v naravi odpravljali učenci 4. razreda. 

Tako pa se sedaj za njih išče možnost in priložnost za naslednje šolsko leto. Škoda. 

V sredo, 17.6., je konferenca za vrtec. 

Ob zaključku šolskega leta župan občine Gornja Radgona, g. Stanislav Rojko, vsako leto 

sprejme uspešne učence, ki so zaključili šolanje na obeh osnovnih šola in na obeh 

glasbenih šolah. Letos je za organizacijo sprejema odgovorna OŠ Gornja Radgona, kjer 

bomo prisostvovali še hkrati položitvi temeljnega kamna k izgradnji nove športne 

dvorane.  Z naše šole  se bo slovesnosti udeležila Nuša Vogrin. Dogodek bo v četrtek, 18. 

junija ob 12.30 uri.  



Ob 14.30 uri bo sledila ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda. Čas 

pričetka je zamaknjen za pol ure, ker ne vemo, kako dolgo bo potekala slovesnost v 

Gornji Radgoni.  Prav tako se je dnevni red razširil za eno točko. V ta namen bom poslala 

vabilo še enkrat.  

Na zaključni prireditvi bo uvodoma tudi proslava ob dnevu državnosti. Letos 

praznujemo 29-letnico samostojne države. Pomembno je, da se veselimo rojstnega 

dneva naše Slovenije in se zavedamo pomembnosti samostojnosti. Kako bomo izvedli 

zadnji dan, še vam bomo sporočili. Predvideva se uvodno srečanje v telovadnici s 

predstavitvijo srečanja s partnerji in učenci preko Erasmus+ projekta na Poljskem, sledi 

podelitev najvišjih priznanj in pohval in potem sledi delo po matičnih učilnicah. Ob 11.50 

greste na avtobus. Poskrbljeno bo za otroke v podaljšanem bivanju. 

 

Ker se šolsko leto zaključuje, vas ponovno prosim, da: 

 da se vrnete še prijavnice za podaljšano bivanje 

 vrnete učbenike, sposojene iz učbeniškega sklada. Predlaga se, da v razredu 

(matičnem) kjer imate pouk izberete prazno mizo ali polico in nanj prinašate 

učbenike. Na svojem kupček knjig priložite listek s svojim imenom in priimkom. 

 garderobne omarice začnite počasi prazniti in vračati ključe vašim razrednikom. 

Vsi, ki ste ključe izgubili, boste morali poravnati ponovno izdelavo le-teh; 

 pogledate tudi po obešalnikih, marsikje se najde kakšno oblačilo, tudi v 

garderobah telovadnice; 

 vrnete knjige v knjižnico. 



Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je objavljen na spletni strani 

šole. Če imate še uporabne šolske pripomočke iz lanskega leta, potem ji počistite in 

uredite. Ni potrebno kupovati novih.  

Današnji deževen dan je kot naročen za branje. Privoščite si ga v izobilju. Če ne danes pa 

med počitnicami. 

Zdaj pa kar prisluhnite učiteljem. 


