
 
 

OBJAVE 18, ponedeljek, 14. januar 2019 

Šolski dan: 84 
Šolski teden: 18 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
 
Že nekajkrat sem razmišljala o tem, kako se odzivamo, ko se srečamo kje drugje, npr.: v 

trgovini, na cesti, na pošti, v kakšnem lokalu, kjerkoli … Kako se pozdravimo, če se peljemo 

drug mimo drugega in točno se vidimo in vemo, da se poznamo.  

Jaz vas, dragi učenci rada prepoznam in vas rada 

srečam kjerkoli. Z veseljem vas pozdravim, celo 

pomaham. Vesela in hvaležna sem vsem, ki mi pozdrav 

vrnete. Prav in spoštljivo je, da se razveselimo drug 

drugega. Nekateri pa se kar zavestno obrnete vstran, se 

delate kot da me ne opazite ali pa se skušate po drugi 

poti umakniti, misleč, da vas ne opazim. Tak način 

odnosa me skrbi. Pa ne zaradi tega, ker bi si želela z 

vaše strani kakšne pozornosti, ampak zato, ker vem, da 

boste tak vzorec odnosov prenesli v svoje življenje in v 

odnose drugih ljudi. Običajno je tudi tako, da se na tak 

način kot vi, obnašajo tudi pomembni odrasli v vaši bližini. Zato vam nimam kaj zameriti, 

ker posnemate pač starejše. Je pa škoda, ker vam neodzivnost v lastni komunikaciji ne 

prinaša radosti v vaše življenje. Lepo se boste počutili, če bodo tudi vas pozdravljali in se 

vas veselili. Tega pa boste deležni le, če boste sami to delili. Zato vam naj ne bo nič 

nerodno, če se srečate z ljudmi, ki jih poznate. Bolje je vsakega pozdraviti, kot pa se delati, 

da jih ne vidite. Hecno izgleda. Pa ne samo hecno. Predvsem žalostno. V tem trenutku 

nimam v mislih naših najmlajših učencev. Ti so še najbolj pristni in odprti za odnose.  

Pa še nekaj me zelo moti. Ljudje smo si zelo različni. Tudi vi, otroci. Neprestano se 

pogovarjamo, da moramo biti strpni drug do drugega. Zato sem prav razočarana, pa tudi 

jezna, da si že vi otroci drznete soditi in presojati drug o drugem in se označevati z 

neprimernimi izrazi. In to si še drznete pošiljati po spletišču. To je sovražni govor in 

psihično nasilje. Tak način označevanja in ožigosanja je tudi kaznivo dejanje. Ker ste 

mladoletni, se za taka dejanja skupaj z vami kliče na odgovornost tufi vaše starše. Tudi po 

pravilih šolskega reda je to kršitev in sicer težja. Zato ne bomo ostali križem rok. 

Pa tudi uničevanje, namerno lomčkenje stvari, ki niso vaše, je objestno dejanje. Ne glede 

na to, če je staro, ni vaše in nimate pravice uničevati. 



 
 

Zdaj pa še k ostalim informacijam: 

Danes, v ponedeljek, imajo sistematski zdravstveni pregled učenci 1. razreda. V 

spremstvu sta razredničarka ga. Helena Šamperl Petrovič in vzgojiteljica ga. Marija 

Šebjanič. 

Mentor g. Matej Kraner sporoča, da bo jutri, v  torek, 15. 1. 2019, na šoli potekalo 

šolsko tekmovanje iz geografije. Tekmovalo bo 7 učencev iz 8. in 9. razreda. Letošnja 

tema tekmovanja so migracije. Tekmovanje se bo pričelo ob 12.55 v učilnici za 

zgodovino in geografijo. Vsem tekmovalcem želimo čim manj teme in veliko znanja. 

Znanje pa si pridobimo, če se z zavzetostjo učimo.  Držimo pesti vsem. 

V torek bodo štiri učenke obiskale musical Sen kresne noči (po komediji Williama 

Shakespeara, v izvedbi English student theatre 2. Gimnazije Maribor), kar je nagrada za 

prizadevno delo pri pouku angleščine. Te učenke so Amanda iz 9. R, Nuša in Maja iz 8. in 

Naja iz 7. R.  

V sredo, 16.1. sklicujem srečanje razvojnega tima, in sicer 6. učno uro v pisarni 

ravnateljice. 

V četrtek, 17. 1.  se Miha Škoda, pod mentorstvom učiteljice Mateje Šajhar, udeleži 

regijskega tekmovanja iz angleščine, ki bo na OŠ Turnišče. 

V četrtek je ob 16.00 uri strokovna konferenca. Predhodno prosim,  da se skličejo 

strokovni aktivi in da se pogovorite o uresničevanju Vključujoče šole, in sicer  po 

dogovoru o socialnem in čustvenem opismenjevanju za dobro vključenost.  

 

VABILO k sodelovanju! 

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova razpisuje likovni natečaj  

ŽIVEL JE SVOJE SANJE 

Likovni natečaj je namenjen vsem učencem naše šole, da skozi barve in različne likovne 

tehnike izrazijo svojo kreativnost ob ustvarjanju svoje stripovske zgodbe.  

Vsak učenec lahko pošlje več izdelkov. Izdelke oddajte učiteljici slovenščine (Jerici Golob 

Peterka). Izdelke bo pregledala tričlanska komisija in izbrala tri najboljše. Izbrani izdelki 

bodo predstavljeni na kulturni proslavi, 7. 2. 2019, njihovi avtorji pa seveda nagrajeni. 

Rok za oddajo prispevkov je 5. 2. 2019. 



 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite. Da bo poklon Mikiju Mustru iskriv, prepreden z 

neustavljivo močjo domišljije in ustvarjalnosti, skratka v duhu ilustracij in besed, ki nas 

spremljajo na vsakem koraku. 

                                    

Vestnik letos praznuje 70 let obstoja. Povabili so nas k sodelovanju. Do konec 
januarja moramo poslati izdelke, od risbic do pesmic, ugank, križank, spisov, ki bodo 
tematsko povezani z Vestnikom, spletno stranjo vestnik.si, časopisom, novinarstvom 
… Najbolj izvirni izdelki bodo tudi nagrajeni in razstavljeni na razstavi ob 70-letnici 
Vestnika.  Vabljeni k sodelovanju.  

 

 

 

 

 

 

Naša šola se je letos ponovno prijavila k projektu Radi pišemo z roko. Teden pisanja se 

bo odvijal od 21. januarja do 25. januarja.  

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem 

komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s 

pisanjem z roko. Napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Pisanje z roko 

je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti  razvijamo z vajo. Naši 

možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki 

jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več 

idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.  Navodila za sodelovanje pri Vestniku 

in za izvedbo pisanja z roko učenci razredne stopnje dobijo pri svojih učiteljicah, učenci 

predmetne stopnje pri učiteljici slovenščine. 

http://vestnik.si/


 
 

 V letu 2019 se celotno Pomurje pripravlja na obeležitev 100-letnice priključitve 
Prekmurja k matični domovini. Tudi naša šola, kot vse šole v Pomurju, so povabljene k 
soustvarjanju tega dogodka. Dobro je, če si dovolimo »nevihto možgan« za zbiranje idej. 
Vabljeni tudi starši in vsi, ki imate dobre ideje za dostojno sodelovanje na tem dogodku. 
 
Vsem skupaj želim uspešno delo. Še malo in 1. ocenjevalno obdobje se bo zaključilo. 


