
 
 

 
 

OBJAVE 25, ponedeljek, 11. marec 2019 

Šolski dan: 119 
Šolski teden: 25 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
Toplo vreme kliče po opravilih in nekateri že celo skoraj pretiravajo, saj tudi narave ne moremo 
prisiliti v nemogoče. Lahko pa pričnemo čistiti okolico svojega doma in jo urejati tako, da bo vsem v 
zadovoljstvo. 
Zato bi rada spomnila, da bo potrebno urediti naše posvojene kotičke, za katere ste zadolženi 
posamezni razredi. Pa ne čakati predolgo, ker koncem marca pričakujemo obisk naših partnerjev iz 
štirih drugih evropskih držav, s katerimi sodelujemo v Erasmus+ projektu: »Upaj si! Ostani v 
ravnovesju! Pojdi naprej!« Pa tudi sicer nimamo dovolj orodja, da bi vas več sočasno urejalo prostor. 
 

V petek so se iz šole v naravi – smučanje, vrnili učenci 6. 
razreda in dva učenca iz 7. razreda. Učiteljica Vesna 
Pintarič je zapisala:  
V času od 4. - 8. marca 2019 so se učenci 6. in 7. razred 
udeležili zimske šole v naravi na Slivniškem Pohorju.  
Poudarek šole v naravi je bilo na učenju alpskega 
smučanja, ki smo ga izvajali na Arehu.  Večina učencev se 
je z učenjem pravilnega smučanja srečala prvič. Posebnih 
težav ni bilo, saj so pridno sledili navodilom učiteljev.  Še 
posebej zagnani so bili smučarji začetniki, ki so v tem 
tednu osvojili veliko novega smučarskega znanja, zato so 
lahko spoznavali smučarske proge različnih težavnosti.  
Učenci z nekoliko več predznanja pa so smučali na 
zahtevnejših progah, tudi na Piskru.  
Dejavnosti so potekale tudi v popoldanskem času. Izvedli 

so orientacijski tek, odšli na dolg pohod do slapa Skalca, 

posebno doživetje pa je bil pustolovki park in plezanje po 

plezalni steni. Prosti čas so izkoristili za druženje po 

sobah in igranje družabnih iger ter pripravo točk za 

zaključni večer. Uživali so, se imeli lepo, bili dobre volje 

in nasmejani. Naučili so se veliko novih stvari in pridobili dragocene življenjske izkušnje. Učenci so bili 

zelo samostojni in pridni. Lepo je bilo z njimi. 

 
 



 
 

Jutri je 12. marec, ki ga drugače poimenujemo Gregorjevo. Pravimo, da se na Gregorjevo ženijo ptički, 

kar delno izvira iz žvrgolenja ptičkov po grmovju in 

vrtovih, delno pa tudi iz starega običaja, pri katerem 

so se dekleta na Gregorjevo ozirala v nebo in 

opazovala ptice, saj je prva, ki jo je dekle opazilo, 

naznanila, kakšen bo njen mož. Ta nadvse prijeten 

praznik naznanja pomlad, prebujanje narave in živali, 

prve tople sapice in pa tudi ljubezen.  

 

V sredo, 13. 3. 2019, bo ob 12. 55 uri tekmovanje iz Vesele šole v učilnici 4. razreda. Vsem 
tekmovalcem želim jasne misli in pravilne odločitve. Mentorica je ga. Majda Rojko. 
 
V četrtek, 14. marca, bo ob 15. uri strokovna konferenca.  
 
V petek, 15. 3. 2019, bo Območno srečanje lutkovnih skupin v Domu kulture v Gornji Radgoni. Našo 

šolo bo predstavljalo sedem učencev iz 3. razreda, ki so pridno hodili k lutkovnem krožku. To so Jakob 

Šipek, Špela Šipek, Tjaž Kukovec, Žan Kramberger, Lara Kozar, Rene Merčnik in Miha Kramberger. 

Odigrali bodo lutkovno igrico z naslovom Medved išče pestunjo. Želimo jim veliko uspeha. Njihova 

mentorica je ga. Helene Šamperl Petrovič. 

 
Zdaj pa veselo na delo. 


