
 

 

 
OBJAVE 26, ponedeljek, 18. marec 2019 

Šolski dan: 124 
Šolski teden: 26 
Urnik: B 
Dobro jutro!  
 
 
V petek, 15. 3. 2019, se je v Domu kulture v Gornji Radgoni odvijalo Območno srečanje 

lutkovnih skupin. OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova je zastopalo sedem učencev 3. 

razreda. Odigrali so lutkovno igrico z 

naslovom Medved išče pestunjo. Ker so 

zelo pridno in vestno obiskovali 

lutkovni krožek so odlično odigrali svojo 

predstavo. Strokovna spremljevalka, ga. 

Maja Redjko je zelo pohvalila celotno 

predstavo. Lutke so bile likovno in 

tehnično dovršene, prav tako animacija 

lutk in artikulacija govora. Mentorica 

lutkovnega krožka, učiteljica Helena 

Šamperl Petrovič je zelo ponosna na 

svoje lutkarje in jim izreka iskrene 

čestitke za njihov trud in uspešno 

odigrano lutkovno predstavo.  

 
Danes ste si ogledali film Braniki 
slovenstva, ki je bil namenjen 
učencem od 6. do 9. razreda. V letu 
2019 praznujemo 100-letnico 
združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom in zato v 
celotnem področju Pomurja potekajo 
aktivnosti za obeležitev tega 
dogodka, ki bo predstavljen kot 
festival 6. junija v Murski Soboti.   
Film so posneli učenci na OŠ 
Črenšovci. 30- minutni dokumentarni 
film prikazuje, kako lahko na 
ustvarjalen in inovativen način 

vključimo učence v načrtovanje, izvajanje in aktivno učenje domovinske vzgoje in 
pripadnosti. Režiserka filma je ga. Andreja Sever, ravnateljica ga. Marija Horvat pa vam 
je spregovorila nekaj besed o domoljubju in domovinski vzgoji. 



 

 

Danes, v ponedeljek, 18. 3. 2019 je za strokovne delavce šole druga delavnica, ki jo 
izvaja Šola za ravnatelje, z naslovom Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah 
in  vrtcih. Izvaja jo g. Rado Kostrevc. 
 

Jutri, v torek, 19. marca obeležujemo 

svetovni dan pripovedništva. Zgodbe obstajajo 

tako dolgo kot jezik. Razlagajo življenje. 

Zgodbe pogosto pomagajo učiti, razlagajo in 

zabavajo. Včasih vsebujejo veliko resnice, 

lahko pa so popoln plod domišljije, delež 

obojega je zmeraj težko določljiv, je zapisala 

učiteljica ga. Jerica G. Peterka.  

V sredo, 20. marca, si boste ob 9. uri v Gornji Radgoni ogledali balet z naslovom Čarli in 

tovarna čokolade, v izvedbi Glasbene šole Gornja Radgona. Lahko ste že prebrali knjigo s 

tem naslovom, avtorja Roalda Dahla ali pa pogledali film. Verjamem, da bo baletna 

predstava tudi posebno doživetje. Stroški dogodka (vstopnina je 3,00€ ter prevoz) se 

bodo delno pokrili iz dotacije občine, ki je prišla kot novoletno darilo za vse učence v 

višini  

V sredo, 20. marca je državno tekmovanje iz angleščine, ki se ga bo udeležil Miha 
Škoda. Tekmovanje je v Šentjurju.  
 

21. marca (prvi pomladni dan) je Unesco razglasil za svetovni dan poezije. Z njim želi 

opozoriti na jezikovno pestrost in raznolikost poetičnega izraza. Slovenščina je čudežni 

jezik za poezijo, ki je enakovreden kateremukoli svetovnemu jeziku. Poezija je prostor 

ter dialog in sporazumevanje. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima svoj ključ 

do poezije. 

 

Tudi mi bomo v tem tednu namenili posebno pozornost ne samo branju, temveč 

pripovedovanju in branju že znanih ter pisanju novih verzov. Informacije oziroma 

povabilo, ki ga je pripravila gospa knjižničarka, najdete pri vhodnih vratih in na 

oglasni deski Unesco table. Vljudno vabljeni! 

V četrtek, 21. marca, je tudi šolsko tekmovanje iz matematike (kenguru). Informacije 

boste dobili pri učiteljici ga. Evgeniji Peternel. 



 

 

Vsi dobro vemo, da brez vode ni življenja, pa vendar je ravnanje ljudi z vodo iz leta v leto 

bolj skrb vzbujajoče. Letos mineva 27 let, odkar je Generalna skupščina OZN razglasila 

22. marec za svetovni dan voda. Vsako leto se na ta dan spomnimo, kako pomembna 

za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je 

odgovorno ravnanje z njenimi zalogami. Bodimo odgovorni še mi! 

Ob tem vas ponovno želim spomniti, da uredite in počistite vaše posvojene kotičke. 

Kmalu bomo gostili naše partnerje iz Erasmus+ projekta. 

Drage učenke in učenci, ponovno smo povabljeni s strani Rdečega križa, da združimo 
moči v akciji ZAIGRAJ Z NAMI. Na tak način pomagamo svojim vrstnikom, da so deležni 
brezplačnih počitnic, ker sicer jih ne bi bili deležni. S prispevkom 1 € boste pomagali 
zbrati denar za brezplačne počitniške dni za tiste, ki so iz manj spodbudnega okolja, 
hkrati pa boste lahko tudi sami deležni lepih nagrad nogometašev  in športnih rekvizitov 
ali majic. V avli šole je že pripravljena škatla. Vaša naloga je, da v kartonček zapišete 
svoje ime in podate soglasje staršev.  Kartončke in obvestila boste dobili pri svojih 
razrednikih. 1€ zložite v priloženo ovojnico, ki pa si jo lahko sprintate tudi s splete 
strani. Naslov je objavljen pri škatlici. Akcija traja do 29. marca. Povabljeni k 
sodelovanju. 
 

 
Zdaj pa veselo na delo. 


