
 
 

OBJAVE 4,   ponedeljek, 24. september 2018 

Šolski dan: 16 
Šolski teden: 4 
Urnik: B 
 
Vidi se, da smo šolsko leto kar korajžno začeli. Beležimo že nekaj aktivnosti, ki smo jih izvedli. 
Učenci 2. razreda so v času od 17.9. do 20.9.2018 uspešno opravili  20 urni plavalni tečaj pri 

predmetu šport v Termalnem kopališču Ptuj. 

Ob pomoči razredničarke in plavalnega 

učitelja so učenci po skupinah 

izpopolnjevali svoje znanje plavanja in 

usvajali nove plavalne tehnike. Svojega 

napredka so se zelo veselili, še posebej 

učenci, ki prej niso znali plavati ali so imeli 

celo strah pred vodo. Zadnji dan se je 

izvedel ponovni preizkus plavanja s kriteriji 

za bronastega konjička, srebrnega konjička, 

zlatega konjička in delfinčka. 

Učenci so bili nad plavalno dejavnostjo v 

okviru športa zelo navdušeni, predvsem 

zaradi pestrosti programa, ki smo ga izvajali 

v vodi: plavanjem, skakanjem v vodo, različnimi igrami v malem bazenu in sprostitvijo z vožnjo po 

toboganu, je zapisala razredničarka  ga. Mateja Vodenik Pangeršič.  

 
V petek, na mednarodni dan miru, smo posadili drevo miru, tokrat je to ponovno GINKO. Eno se nam 
je že posušili, a upamo, da bo to dočakalo veliko, veliko let. In nekoč bodo naši zanamci ponosno zrli v 
visoko krošnjo zdravilnega drevesa. To drevo je drevo miru, glasnik za vse ljudi na svetu, da želimo 
živeti mirno, brez strahu pred streli in se svobodno gibati brez bombnih napadov. Srečo imamo, da 
lahko živimo mirno. Marsikateri otrok mora kadarkoli, tudi ponoči 
bežati v zaklonišče.  
Hvala učiteljici ga. Majdi Rojko za organizacijo tega dogodka in vsem 
učencem in učiteljem, ki ste pomagali z nastopom, da je obeležitev 
svetovnega dneva miru bil krasno obeležen. Še posebej hvala našemu 
posebnemu gostu – gozdarju in županu g. Stanislavu Rojku in 
njegovemu podjetju Gozdarstvu iz Gornje Radgone za podarjeno drevo 
miru.  
 

V sredo, 26.9. je evropski dan jezikov. 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, 
ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan 
je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v 
Evropi.  Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega 



 
 
učenja. Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje 
učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, 
zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska 
komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU 
poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika. 

V sredo, 26. septembra, je ob 16.30 uri seja šolskega sklada, ob 18.00 uri pa seja sveta staršev.  

Svetovni dan turizma se pod okriljem Svetovne turistične organizacije (UNWTO) praznuje vsako leto 

27. septembra. Za leto 2018 predlagana tema »Turizem in digitalna preobrazba«, je osredotočena na 

opravljeni napredek digitalne tehnologije, ki je preobrazila našo dobo in naše obnašanje z drastično 

spremembo načina preživljanja časa počitka, počitnic, mobilnosti in turizma v vseh njegovih oblikah.  

V četrtek, 27. septembra 2018,  je šolsko tekmovanje iz logike. Mentorica Blanka Mlakar sporoča, da 

se prijavljeni učenci zberete v zgodovinski učilnici, in sicer ob 13. uri. S seboj imejte obvezno svinčnik 

in radirko. Uspešno tekmovanje vam želim. 

V petek, 28. septembra, bo za naše učence od 1. do 5. razreda lutkovna predstava Mala Murska 
deklica. Namenjena je za nagrado ob tednu otroka, za vas, dragi učenci. Lahko si jo ogledate tudi 
učenci iz predmetne stopnje, če si želite oz. če se dogovorite z učitelji. Vabimo tudi otroke iz vrtca, da 
se nam pridružijo. Vsi skupaj se zberemo ob 8.15. torej 1. šolsko uro v telovadnici. 

 
 
V petek, 28. septembra, bo tudi seja sveta šole. Pričetek bo ob 17. uri. 

 

V soboto, 29. septembra  je  obletnica smrti dr. Trstenjaka. 
Umrl je v Ljubljani, 29. septembra,  pred 22. leti. 

Akademik, profesor Trstenjak, je ena najbolj znanih, zaslužnih in priljubljenih osebnosti pri 

slovenskem narodu. Bil je mednarodno znan znastvenik, humanist in svetovalec ljudem v stiski, 

profesor in predavatelj ter strokovni in poljudni avtor. Bil je svetovljan. Po vsem svetu je imel znance 

in prijatelje. Bil pa je do zadnjega vlakna zaveden Slovenec. Vse življenje je bil navezan na rodno vas. 

Trstenjaka so oblikovale tri vitre njegovih korenin, tri njegove temeljne značajske poteze in tri 

področja njegovega delovanja. 



 
 

1. Temeljna Trstenjakova korenina je vzgojna dota iz njegove rodne družine. Oče, ki je bil 
samostojen mali kmet, je bil zelo nadarjen in moder človek. Mati  je imela velik čut za lepoto, 
petje in  dobre medsosedske odnose. 

2. Dobra družba je druga korenina. Trstenjak si je vedno iskal krog prijateljev širokega duha. 
3. Tretja korenina Trstenjakovega sveta je njegova vrhunska nadarjenost. Malo se jih rodi s 

takšno bistrino razuma, matematično nadarjenostjo in spominskimi zmožnostmi. Izmed 
številnih dobrih lastnosti Trstenjakovega značaja so tri najbolj izstopajoče: delavnost, 
samostojno mišljenje in človekoljubje. 

Eden izmed Trstenjakovih znancev,  g. Zorko Vičar, pedagog in zvezdoslovec, je o njem napisal: 

Bil je izjemen mislec, pisec, govornik.  V slovenski kulturni prostor je prinesel naš izvirni vzhodno-

štajerski odnos, občutek do sveta, sočloveka, resnice, narave, 

dela, prinesel je  našo iskrivost, kmečko pamet in posebne 

veje psihologije: psihologijo dela, ekološko psihologijo, 

pastoralno psihologijo, grafologijo.  

"Trstenjak ni bil človek, ki bi pustil, da mu življenje odteka v 

prazno, ampak se je trudil, da ga je osmislil z nepozabnimi in 

številnimi knjigami, članki in prispevki na najrazličnejših 

srečanjih in simpozijih. Bil je človek za vse čase.  

Spoštovani starši! 

V soboto, 29. septembra, je delovna sobota. Ta dan je določilo MIZŠ kot delovno soboto. S tem 

delovnim dnem nadomeščamo, 24. december, ko bo pouka prost dan. 

Zato bomo ta dan, ko je ravno obletnica Trstenjakove smrti, izkoristili za to, da izvedemo športni dan 

kot pohod do Trstenjakove domačije. Udeležba na športnem dnevu je obvezna, ker je to šolski dan. 

Ker ste nekateri starši izrekli skrb, da vaši otroci ne zmorejo poti do Rodmošc, sem poklicala šolsko 

zdravnico in jo povprašala, ali je pot res predolga in prenaporna. Odgovorila je, da tudi učenci 1. 

triletja to pot zmorejo in niso v nobeni »zdravstveni nevarnosti«. «. Da pa ne boste v skrbeh, bom 

poskrbela, da bodo ti učenci šli krajšo pot, ki jo bodo določile učiteljice 1. triletja skupaj s športno 

pedagoginjo. Ker se bodo prej vrnili s poti,  bodo razredničarke zanje pripravljene še kakšne športne 

aktivnosti.  

Priporočam pa vam, spoštovani starši, da omogočite svojim otrokom čim več gibanja na kakršenkoli 

način. Tako bodo bolj vzdržljivi in posledično bolj zdravi. Poglejte si kdaj intervju dr. Ranka Rajovića, ki 

govori o izjemni pomembnosti gibanju otrok že v ranem otroštvu. Ne bo vam žal.  Še posebej, če 

imate predšolske otroke. 

Torej, v soboto, 29. septembra 2018, bo organiziran 14. Trstenjakov pohod do njegove domačije. 

Zberemo se na šolskem dvorišču pred šolo, ob 9. uri pa krenemo na pot. Organiziran bo šolski prevoz. 

Domov bodo učenci šli  z avtobusom,  predvidoma ob 12.30 uri. Na pohod ste prijazno vabljeni vsi 

starši ali stari starši ali kdorkoli, ki želi nekaj družbe, nekaj rekreacije in nekaj tradicionalnega.  

 



 
 
Pa še to! 

Dragi učenci, spoštovani starši! 

Življenje je nepredvidljivo. Nikoli nihče izmed nas ne ve, kdaj in kakšna preizkušnja nas čaka. Srečni in 

zadovoljni smo, da nam življenje teče po ustaljenem ritmu. Toda ni in ne bo vedno tako. Vsako 

sekundo se dogajajo tragične stvari, žalostne preizkušnje, izgube ljubljenih oseb ali težke bolezni. Tudi 

tukaj, med nami in čisto blizu nas. In to celo našim učencem. 

Slovenci smo dobrega in odprtega srca, znamo biti humanitarni. Še posebno tedaj, ko so v žalost in 

izgubo staršev vključeni otroci. Takrat nas zaboli in takoj pomislimo, kako si želimo, da vidimo svojega 

otroka na valeti, kako zapleše na maturantskem plesu in nenazadnje, ko se osamosvoji.  

Toda Melani bo vse to doživela brez mame. Žalosti nas, da je v zadnjem času kar nekaj učencev ostalo 

brez matere. To nas vedno znova pretrese. Zato skušamo na šoli priskočiti na pomoč vsakokrat, ko se 

kaj takega dogodi. Tudi tokrat vas vabimo in prijazno nagovarjamo za prostovoljno pomoč naši učenki 

Melani, ki je v počitnicah izgubila mamo zaradi težke bolezni. 

Prostovoljni prispevek lahko otrok prinese razredničarki, ki bo to zabeležila. Resnično vas prosim, da 

pomagate le, če to iskreno želite in je res vaša prostovoljna odločitev.   


