
 

OBJAVE , ponedeljek, 21. oktober 2019 

Šolski dan: 36 

Šolski teden: 8 

Urnik: B 

 

Dobro jutro! 

Za nami je kar živahen in organizacijsko naporen teden. Še posebej naša koordinatorka, Blanka 

Mlakar, si zasluži posebno priznanje za vse aktivnosti, ki jih je že predhodno morala pripraviti in 

seveda za vsa usklajevanja, ki so bila nujna 

tekom prejšnjega tedna. 

Seveda pa se zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki 

ste pridali svoj kamenček v celotno podobo 

tedna, da smo se zaradi vseh vas izkazali kot 

dobri gostitelji. V mislih imam vsakega izmed 

vas od učiteljev, kuharjev, hišnika in čistilk, ki 

ste poskrbeli za vse tako, da je bilo dobro.  

Še posebna zahvala pa velja učencem in 

njihovim staršem, ki ste bili gostitelji otrokom 

iz teh štirih držav. Upam, da ste navezali stike 

in se imeli lepo.  

Res hvala vsem!  

Še eno prijazno sporočilo smo dobili. Zapisala ga je naša predavateljica in predstavnica društva 

za zaščito živali Anamarija: 

"Moram vam povedati, da so me učenci res pozitivno presenetili.  
Jih je bilo kar veliko, a so zelo lepo poslušali in sodelovali. Hvala za povabilo - 
vsakič znova!"  
Zbrali smo okrog  60 kg (nekaj je je še po razredih), zato se vsem vam, ki ste 
prispevali hrano za živali, res lepo zahvaljujem. Hrano pa bodo sodelavci društva 
DZŽ Pomurja odnesli 15. novembra, ko pridejo izvest delavnice za 4., 5. r. v zvezi z 
zdravo prehrano. 
 

Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni, ki je bilo v petek, 11. oktobra se je 

udeležilo 9 tekmovalcev. Vsi so se premalo temeljito pripravljali tako, da ni nihče usvojil 

bronastega priznanja in se uvrstil na državno tekmovanje. Na šolskem tekmovanju iz 

znanja biologije o človeški ribici in drugih jamskih živalih  se je od treh tekmovalcev 

najbolje odrezala Jana Celcar, ki je dosegla bronasto priznanje. Ni  pa še znano ali se je 

tudi uvrstila tudi na državno tekmovanje. Iskrene čestitke za lep rezultat. 

 

Danes, v ponedeljek, 21.10., so  1. pogovorne ure za vse razrede, za starše in učence 6. 

razreda pa bo izvedeno predavanje v zvezi s HPV virusom, ki ga bo izvedla šolska 



zdravnica dr. Martina Mlaker. Tudi za starše od 1. do 5. razreda bo danes organizirano 

predavanje, povezano z osebno higieno in higienskimi navadami. Prijazno vabljeni k 

udeležbi. 

V ponedeljek, torej danes, ob 13.00, je šolsko tekmovanje iz angleščine za učence 8. 

razreda. Zberete se takoj po kosilu v učilnici angleščine. 

Načrtovalnica je ob 15. uri.  

V torek, 22.10. je za učence 2. razreda načrtovan zobozdravstveni pregled.  

V sredo, 23.10. bodo učenci 2. razreda imeli naravoslovni dan. Obiskali bodo gozd.  

V sredo bo tudi prednovoletno fotografiranje za otroke v vrtcu ob 8.uri in učence šole v 

nadaljevanju.  Želim vas spomniti, da tisti, ki se boste fotografirali, prinesite s seboj 

prijavnice in ustrezen znesek za plačilo, da potem ne bo potrebno iti iskat fotografij v 

Gor. Radgono.  

V četrtek, 24. 10. 2019, bodo volitve v svet zavoda. Do predhodnih volitev je prišlo 

zaradi priključitve vrtca k šoli. V aktu o Ustanovitvi je opredeljeno, da mora biti eden od 

predstavnikov v svet zavoda tudi predstavnik iz vrtca. Kdor v četrtek ne bo mogel voliti 

zaradi odsotnosti, lahko to stori na predčasnih volitvah, danes, v ponedeljek. Obrnite se 

na predsednico komisije za volitve ga. Mateja Vodenik Pangeršič.  

V četrtek,  24.10.  je tudi svetovni dan Organizacije združenih narodov.  

V četrtek, 25. 10., je dan suverenosti. To je 
državni praznik, ki ni pouka in dela prost dan. 
Dan suverenosti je praznik v Republiki 
Sloveniji, s katerim 25. oktobra obeležujemo 
enega ključnih dogodkov v procesu 
osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po 
osamosvojitveni vojni zadnji vojak 
Jugoslovanske ljudske armade zapustil 
slovensko ozemlje. Je državni praznik, vendar 
ne dela prost dan v Sloveniji.  

 

V petek  bomo tudi položili tudi venec in prižgali sveče v spomin na žrtve, ki so padle 

med 2. svetovno vojno ob 12.uri. To so bili domačini, ki so bili aktivisti ali pa samo 

nedolžni prebivalci naše lokalne skupnosti. Ker živimo v miru, se niti ne zavedamo, kaj 

nam to pomeni. To bodo storili predstavniki šolske skupnosti. Temu dogodku rečemo 

komemoracija in pomeni žalno slovesnost. Žalno slovesnost bo izvedla šolska skupnost, 

in sicer 1. šolsko uro. Predstavniki šolske skupnosti se zberete pri garderobi. 



V petek, 25.10. bodo naši učenci pripravili kratek program pod vodstvom učitelja g. 

Aleksandra Šijanca in učiteljice ga. Helene Šamperl Petrovič za srečanje starejših v 

gostišču Spodnji Ivanjci. Dogodek bo ob 13. uri.  

V nedeljo, 27. oktobra, ženski pevski zbor praznuje 15-letnico delovanja. Ob tej 

priložnosti bodo imeli letno prireditev v šolski telovadnici. Na prireditvi nastopajo tudi 

naši učenci pod mentorstvom ga. Petre Starovasnik Dumić. 

Sledijo jesenske počitnice, v katerih bomo obeležili tudi dva državna praznika. 31. 

oktober je slovenski državni praznik – je dan reformacije. Slovencem je reformacija 

prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo 

pojma Slovenec. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je 

bil Primož Trubar (1508-1586), ki je leta 1550 je napisal Katekizem, 

prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo 

sploh. Profesor za biblijsko teologijo Martin Luther je 31. oktobra 

1517 na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 tez o 

prenovi Cerkve in tako pokazal na krizo v njej. Začelo se je reformno 

gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške cerkve, pa 

tudi do nastanka novih cerkva.   

1. november - Ljudje po vsem svetu, verniki in neverniki, se 1. novembra 
spominjajo pokojnih in dan izkoristijo za obisk pokopališč. Prav je, da se tudi vi 
spomnite svojih prednikov in jim izkažete spoštovanje. 
 
Smo torej v zadnjem tednu pred prvimi šolskimi počitnicami v tem šolskem letu. 

Verjetno imate ta čas najraje v času svojega šolanja. Prav je, da si privoščite kratek oddih 

in čas za nabiranje novih moči, a to tisti, ki se res sproti učite. Ker se vsi skupaj trudimo, 

da bi vam približali knjigo, vas vabim, da obiščete šolsko knjižnico in si za počitniške dni 

preskrbite kakšno dobro branje. Povabilo velja tudi za strokovne delavce.  

Želim še vas spomniti, da v petek pospravite svoje garderobne omarice in jih pustite 

odprte. Pospraviti pomeni, da odnesete domov vsa oblačila, športno opremo in vse 

šolske potrebščine, ker bomo garderobne omarice počistili. 

 
Deloven in miren teden vam želim! In seveda prijetne počitnice.  
 
 


