
 
 

OBJAVE 18, ponedeljek, 13. januar 2020 

Šolski dan: 83 
Šolski teden: 18 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Še vedno sem pod vtisom srečanja, ki smo ga imeli v četrtek, ko ste učenci dobili 

zanimiva sporočila v zvezi s poklicem, ki so vas 

usmerila v to, da ne čakati s pripravami na ta poklic, 

ampak čim prej poiskati možnosti in se pričeti 

podučevati o izbranem poklicu. To ne pomeni samo, da 

skušate pridobiti čim več znanja iz knjig ali učbenikov, 

ampak se že kar v praksi seznaniti s poklicem, družiti 

se z ljudmi, ki veliko vejo o tem izbranem področju in 

biti čim bolj radoveden.  

Če povzamem: 

- vprašaj se, kaj bi v življenju delal za svet, če bi vedel, da ti ne more spodleteti.  
- če uro na dan počneš nekaj, v čemer si dober, si lahko v 5ih letih v tem eden najboljših v 
svetu.  
- kreiraj misli v smeri: v čem sem dober; kaj rad delam; kaj svet potrebuje; za kaj sem 
lahko plačan. 
- deluj, ker je treba in prav, odmisli pa rezultate tega, kar delaš. Tako se boš znebil 
strahu. 
- Življenje vedno čudežno poskrbi za vse, če mi damo vse od sebe. Vse pride ob pravem 
času.  
In nekaj mi je ostalo še posebej v spominu – delati tako, da delaš v skupno dobro. Tudi 

drugim deliti svoje talente in to kar znate in kar zmorete. Ne smemo biti egoistični in v 

mislih imeti samo sebe in svoj uspeh, ampak imeti v mislih, da živimo drug z drugim, kot 

nam naroča 3. steber Unesco smernic. 

Sama si želim, da bi se vsi skupaj, ki smo v tej šoli, počutili prijetno, umirjeno in varno. 

Varneje pa se počutimo, če vladajo lepi in spoštljivi odnosi, kjer se znamo pogovarjati, 

kjer ni prostora za grde besede, agresivno in nesramno vedenje. V prijetnem okolju se 

sošolci med seboj opozarjate, če se kdo ne obnaša primerno, če je kdo agresiven in 

besede kot: pozdrav, hvala, prosim, oprostite, lep dan želim – postanejo izraz uglajenega 

vedenja. Spoštljivi in vzgojeni učenci ste v ponos sebi, staršem in nam, ki se trudimo, da 

boste s primernim ravnanjem lahko potrkali na vsaka vrata, prosili za pomoč, če jo boste 

potrebovali sami, ali prosili za pomoč, ko boste vi želeli komu pomagati. Z dobro vzgojo 



 
 

vam želimo pomagati, da boste srečni, 

nasmejani, da se boste znali veseliti 

svojih dosežkov, da boste zmogli 

sprejemati tudi neuspehe in se iz njih 

kaj naučili, da boste zadovoljni, da 

boste radi pomagali sošolcem in 

drugim ljudem, da boste čutili stiske 

drugih in se spoštljivo obračali na vse 

nas, ki skrbimo za vaše znanje, dobro 

počutje in vašo varnost.  

Zdaj pa še k ostalim informacijam, ki 

jih tokrat ni veliko: 

V sredo, 15. 2. 2010, je v Beltincih tekmovanje za angleščino za učence 9. razreda. 

Udeležila se ga bo Nuša Vogrin.  

V četrtek je ob 15.00 uri je 4. strokovna konferenca.  

Verjetno ste že slišali, da Vrtni center Kurbus ima pripravljeno posebno planetarno 

deželo, ki je obogatena z ogledom planetarija. Občina Gornja Radgona oz. župan je 

odobril, da imate učenci šole znižano vstopnino, tako da plačate samo 2 eura. Jutri boste 

dobili list s termini in urami obiskov v planetariju ter vstopnice. Šola posebej ne bo 

organizirala skupinskega ogleda, tako da se dogovorite doma, če se boste odločili za ta 

ogled. 

Otroci iz vrtca pa imajo plačan prevoz v planetarno deželo, in sicer v torek, 21. januarja 

2020.  

Odločimo se, da bo ta teden poseben. Vsi bomo še posebej prijazni in 

vljudni drug do drugega, se bomo pozdravljali in kaj lepega povedali. 

 


