
 
 

OBJAVE, ponedeljek, 15. oktober 2018 

Šolski dan: 32 

Šolski teden: 7 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

V petek, 12. 10. 2018, je bila v Benediktu slavnostna akademija Pedagoškega društva dr. 

Antona Trstenjaka, na kateri je najvišje priznanje prejel naš računalničar g. Vito Dundek, 

in sicer plaketo dr. Trstenjaka. Iskrene čestitke. Zelo smo veseli in ponosni. 

V zadnjem času včasih malo postojim na stopnicah, ali pa zjutraj na dvorišču, ko 

prihajate v šolo. Ugotavljam, da ste pozabili na pozdravljanje. Pa ne gre samo za to, da 

bi mene morali pozdravljati, ampak predvsem za to, da pozdravljate vse, vsakogar in 

kjerkoli. Ne samo na šoli ali na hodnikih, ampak tudi pred šolo, ko greste po pločniku ali 

po cesti. To se tako spodobi. Ne živimo v mestu in mimo nas ne hiti množica ljudi, ampak  

Morda nekaj nasvetov, ki sem jih našla na spletu. 

Ustni pozdravi 
Vsako srečanje se začne s pozdravom, ki je v našem življenju zelo pomemben, in je 
osnova bontona. Pozdravljamo ljudi, s katerimi se srečamo v trgovini, knjižnici, na 
delovnem mestu, v dvigalu … Pozdrav je sestavljen iz pozdrava in odzdrava. Ko 
pozdravimo človeka, mu s tem izrečemo dobrodošlico, smo do njega pozorni, mu 
povemo, da je zaželen. Pozdrav je vedno vljuden, kako in kdaj pozdravljamo ter s 
katerimi besedami, pa je odvisno od vrste srečanja. Odzdravimo s podobnim pozdravom. 
Odzdravljanje je človekova dolžnost in kdor ne odzdravi, pokaže svojo neolikanost. 
Katere vrste pozdravov poznamo? 
Neuradno se pozdravljamo s sorodniki, prijatelji, z znanci, s sosedi, sošolci … 
Najpogostejši neuradni pozdravi, ki so bolj sproščeni, so: živijo (živjo), zdravo, čao, oj, 
ojla, ahoj … 



Neuradno pozdravljanje 

 
Uradno se pozdravljamo z neznanci, z nadrejenimi na delovnem mestu, s starejšimi, 
poslovnimi partnerji … Najpogostejši uradni pozdravi so dobro jutro, dober dan, dober 
večer, pozdravljeni. 
Uradno pozdravljanje 

 
Kdo najprej pozdravi? 

Včasih so bila pravila pozdravljanja jasna: moški pozdravi žensko, mlajši starejšega, 
podrejeni nadrejenega, kdor stopi v prostor, pozdravi prvi ne glede na starost, spol, 
planinci, ki se vzpenjajo, pozdravijo tiste, ki se spuščajo, zaposleni v trgovinah, 
knjižnicah so dolžni pozdraviti prvi. Ta pravila še vedno veljajo, a so bolj ohlapna. Vse 
bolj se uveljavlja splošno načelo, da pozdravi tisti, ki drugega prej opazi. 
 

Še nekaj podrobnejših informacij: 
 
V petek je bilo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovalo je osem 
učenk iz 8. in 6. razreda. Bronasta priznanja so osvojile Tina Pintarič, Alenka Senekovič, 
Julija Strajnšak in Lana Smrke, ki se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. Vsem 
iskrene čestitke. 
 
V ponedeljek, 15.10. bodo učenci 6. razreda imeli predavanje v zvezi z vsebinami, ki jih 
predstavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona.  
 
 
V ponedeljek, 6. uro bo šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred. Tekmovanje bo v 
učilnici angleščine, sporoča mentorica Mateja Šajhar. 
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V torek, 16.10.2018, je Svetovni dan hrane.  Učenci in učiteljice OPB bomo ta dan 

obeležili danes, v ponedeljek 6. in 7. uro na šolskem dvorišču. Pripravili bomo jesensko 

tržnico z različnim sadjem, sadnimi nabodali in namazi. Tako kot Krojače Hlaček v 

pravljici, bomo tudi mi prodajali za gumbe. Pridružite se nam in ne pozabite na gumbe. 

 
6. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih 
narodov ustanovljena svetovna 
organizacija za hrano in kmetijstvo FAO. 
Zato na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN 
HRANE. Svetovni dan hrane nam ponuja 
priložnost za razmislek, da se poudari stisko 
več kot 820 milijonov kronično podhranjenih 
ljudi na svetu in več kot četrtino svetovnega 
prebivalstva, ki je prekomerno hranjenih.  
V Sloveniji problema kronične lakote ni, se 
pa strokovnjaki intenzivno ukvarjajo s tem, 
kako odpraviti posledice neustreznega 
prehranjevanja in nezadostne telesne dejavnosti oziroma posledične učinke nezdravega 
življenjskega sloga. 
Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem 
prehrane otrok in mladostnikov. Ta organiziran sistem prehrane je urejen na nivoju 
države in je tudi uzakonjen. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri 
razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi 
prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja. 
Zato vas spodbujam k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti 
prehrane in prehranjevanja, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE - 16. 
OKTOBER. 
Letošnji slogan svetovnega dneva hrane je: Naša dela so naša prihodnost. 
Tudi mi bomo pri malici v torek, 16.10.2018, obeležili svetovni dan hrane z raznovrstno 
malico, tako, da si bodo učenci vzeli tisto, kar imajo najraje in toliko kot bodo pojedli. (na 
splet bom zapisala o obeh dnevih v torek, ko bom lahko še dodala fotografije z malice). 
Dan po svetovnem dnevu hrane pa obeležujejo svetovni dan revščine, 17.10.2018 
- zelo zanimivi so podatki, da na svetu zavržemo tretjino vse pridelane hrane ( Slovenec v 
povprečju na leto zavrže okrog 73 kg hrane, žal pa te količine iz leta v leto naraščajo) 
- več zavržene hrane je v mestih kot na podeželju 
-na drugi strani pa, kar 8% slovenskih družin si ne more privoščiti kakovostnega obroka 
niti vsak drugi dan 
RAZMERJE MED ZAVRŽENO HRANO in REVŠČINO je skrb vzbujajoče. 
 

V torek, 16. 10. , v okviru Unesco šole, se bodo trije devetošolci (Maša Nikl, Jakob 

Leopold, Nejc Iskra). v SŠGT Radenci udeležili  delavnic, ki jih organizira OŠ Fokovci 

(Platforma raznolikosti). 

V sredo, 17.10.2018 bo ob 12. 50 uri  šolsko Proteusovo tekmovanje o plevelih. 
Tekmovanja se bosta udeležili Nuša Vogin in Alenka Senekovič. Pri učenju bodita tako 
trdovratni kot so pleveli in uspeh ne bo izostal. 



V petek, 19. 10. , bo na naši šoli izvedena EVAKUACIJA. V akcijo se bodo vključili tudi 
PGD Negova in Spodnji Ivanjci. Dan sem povedala zaradi tega, da ne bo med najmlajšimi 
kakšne zmedenosti in prestrašenosti. Prosim, da vsi evakuacijo vzamete zelo resno, tako 
učenci kot vsi zaposleni. Poglejte si evakuacijski načrt. V vsaki učilnici je izobešen. Ker ne 
boste vedeli, kdaj bo sprožen alarm, želim, da si ga ogledate v vsaki učilnici. Učenci 
predmetne stopnje greste skozi vrata na dvorišču in tečete po klancu navzdol na šolsko 
igrišče. Otroci iz vrtca in učenci iz stare zgradbe zapuščate prostor skozi vrata za 
devetletko in greste po stopnicah na šolsko igrišče. Pri evakuaciji se ne preobuvate in ne 
greste v garderobo. Na šolskem igrišču se postavite v kolono, se preštejete in ko ste vsi 
zbrani, se zaustavi štoparica. 

 

V soboto, 20. oktobra, bo na 22 osnovnih šolah v Sloveniji Državno tekmovanje iz 
logike. V pomurski regiji je letos organizatorica tekmovanja OŠ Miška Kranjca Velika 
Polana. Na državno tekmovanje so se iz naše šole uvrstili najboljši učenci iz šolskega 
tekmovanja in sicer: iz 7. razreda Darjan Pešić, iz 8. razreda Anej Kramberger in iz 9. 
razreda Qantu A. Rovšek Soto. Zaželimo jim veliko uspeha. 
 
Pa še tole obvestilo. Podaljšuje se akcija zbiranja hrane za zapuščene živali do srede. 
Košara s hrano se polni, kar me zelo veseli. 
 
Upam, da sem zajela vse informacije, ki so mi bile posredovane. 

Zdaj pa veselo na delo. 


