
 
  

OBJAVE 5, ponedeljek, 1. oktober 2018 

Šolski dan:22 

Šolski teden:5 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Prejšnji teden smo imeli podaljšan teden, saj smo že  nadomeščali 24. december, ko bomo v 
prazničnih dneh lahko doma. Izvedli smo 14. Trstenjakov pohod. Učenci od 4. do 9. razreda smo 
šli na Trstenjakovo domačijo v Rodmošce, 1. triletje pa na nekoliko krajši pohod, ki pa tudi ni bil 
tako kratek. Hvaležna sem vsem razrednikom, ki ste znali motivirati učence in potolažiti oz. 
prepričati starše, da je pohod primeren tudi za najmlajše. Včasih imate čudovite tabletke z 
neverjetno energijo, ki imajo izjemen pospešek in veliko podobnih motivacijskih izzivov postavite 
učencem, ki jih z navdušenjem premagujejo. Zaskrbljena pa sem, ko nekateri  starši ne verjamete, 
da vaši otroci zmorejo marsikaj. Po nepotrebnem jim odrekamo izkušnje, ki jih bodo še 
potrebovali za življenje. Rada bi vam povedala, da ne živite v veri, da vam bodo otroci hvaležni in 
vam bodo nekoč vračali vso vašo dobroto in odrekanje in popuščanje, temveč bodo postali še bolj 
zahtevni in manj vas bodo spoštovali. Verjemite mi, da boste kot starši bolj cenjeni s strani vaših 
odraslih otrok, če jim boste postavljali razumne meje in če boste veliko časa preživeli skupaj.   

Skupaj z učitelji pa vendarle opažamo, da je izgovorov in lažnih opravičil za udeležbo na pohodu 
manj kot prejšnja leta. To je dobro in hvaležna sem vsem staršem, ki podpirate izvajanje naših 
dejavnosti, četudi vam včasih ni kaj prav. 

 

Danes je mednarodni dan starejših. Letošnji 
mednarodni dan starejših se osredotoča predvsem na 
priznavanje prispevka, ki ga imajo starejši ljudje na 
najrazličnejših področjih v družbi: v družini, v 
skupnosti in družbi v celoti. Osredotoča se na iskanje 
načinov, ki podpirajo polno in učinkovito sodelovanje v 
starosti.  Prispevek starih ljudi je še vedno prepogosto 
spregledan in premalo cenjen. Če želimo uresničiti cilje 
pravične družbe, kjer nihče ni izključen, je zdaj čas, da 
intenzivno poiščemo načine za spodbujanje in krepitev 
sodelovanja starejših v družbenem, kulturnem, 
gospodarskem, državljanskem in političnem življenju. 
Vi pa ne pozabite na vaše babice in dedke. Posedite kdaj 

ob njih in jih sprašujte. Marsikaj vedo.  

 

Danes, v ponedeljek, 1.10., so šli na zdravniški in zobozdravstveni pregled učenci 5. in 8. razreda 
z obema razredničarkama.  
 
Danes, na 1.oktober,  ima svoj rojstni dan naša občina Gornja Radgona. Ob tej priložnosti bo 
danes slavnostna akademija, kjer se  občinski praznik proslavil s podelitvijo nagrad zaslužnim 
občanom in s kulturnim programom. Seveda naša občina praznuje cel mesec in v ta namen je 



 
  
organiziranih več prireditev, aktivnosti, dogodkov, ki si jih lahko ogledate ali se jim pridružite. 
Danes zvečer, ob 18. uri je slavnostna akademija v kulturnem domu.  
 

Letošnji Teden otroka bo potekal od 1. do 7. oktobra. 

Osrednja tema je »PROSTI ČAS«. Osredotočili se bomo na 
pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. 
Zavedamo se, kako dragocen in pomemben je. Tako za 
otroka, kot za celotno družino. To je tisti čas, ki si ga 
otroci lahko organizirajo po svoje, ko iščejo tisto, kar jih 
veseli in navdušuje. Se družijo s prijatelji in razvijajo 
svoje socialne kompetence, pridobivajo izkušnje iz sveta 
okoli njih med plezanjem po drevesih, na košarkarskih 
in nogometnih igriščih, pa tudi na sprehodu po gozdu ali 
bližnjem travniku. Družine spodbujamo, da se čim 
večkrat »prostočasijo« skupaj in da starši kdaj pa kdaj v 
svoj dom spustijo tudi dolgčas. 
Tudi na naši šoli bomo tednu otroka posvetili posebno 
pozornost, in sicer bodo dejavnosti organizirane v 
okviru dejavnosti podaljšanega bivanja.  
Prvo darilo ob tednu otroka pa je že bilo dano. To je bila 

predstava gledališča KUKUC Mala Murska deklica, ob kateri ste uživali vsi tako najmlajši, 
mlajši in najstarejši. 
Na koncu zapisa objav vas čaka tudi zanimiva pesmica o Prostem času, ki jo je spisal Feri 
Lajnšček. 

Dragi starši! Na kostanjevem pikniku v sredo, 03. 10. 2018, od 15.00 dalje, bomo 
ustvarjali izdelke v ustvarjalnih delavnicah skupaj z Vami, uživali ob pečenem kostanju 
in pečenem krompirju, …  
Da bodo dejavnosti nemoteno potekale, Vas dragi starši, prosimo za sodelovanje. 

DOMA NABIRAJTE KOSTANJE IN JIH NAREŽITE, saj je za otroke to delo prenevarno. VSAK 
UČENEC PRINESE 4-5 KOSOV DRV ZA PIKNIK. 

 
Danes, na ponedeljkovo popoldne, bodo učenke iz višjih razredov učile igre mlajše učence 
v podaljšanem bivanju (npr.: pismo, gnilo jajce, ristanc, gumitvist, itd.) 
 
V torek, 2. 10., imajo učenci 1. triletja ND in gredo v Celje v Hermanov brlog.  
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Za ta dan je načrtovan tudi bralni popoldan. 
Učenci 2. in 3. razreda so sporočili, da bodo na bralnem popoldnevu skuhali svojo pravljico 
v lončku s pikami, ki se navezuje na knjigo Majde Koren: Skuhaj mi pravljico - besedilo 
pravljice je nadvse prepričljivo in humorno obarvano s toplino in nevsiljivostjo obravnava 
izbirčnost, ter spodbuja otrokovo domišljijo. Tako bomo tudi mi, po prebrani pravljici, 
skuhali svoje pravljice in jih s pomočjo prijazne pomočnice kuhalnice napisali ali narisali 
v svoj lonček s pikami. Verjamem, da nam bo teknilo! 
Tudi učiteljica ga. Majda Rojko sporoča vsem učencem od 4. do 9. razreda: da bo jutri, 2. 
oktobra   od 15. do 17. ure bralni popoldan s pričetkom z izmenjavo knjig s posvetilom ali 
citatom (Unesco projekt: Menjaj branje in sanje) ter nadaljevanjem z bralnimi aktivnostmi 
v treh skupinah (učenci so prijavnice z vsemi ustreznimi informacijami že dobili). 
Podpisano prijavnico lahko prinesete tudi še v torek zjutraj, mentorici ga. Jerici Golob 
Peterka pa naj povedo, da boste na bralni popoldan prišli. 
 
V sredo, 3.10., bo športni dan za 1. triletje, in sicer bodo izvedli jesenski kros.  
Popoldne bo kostanjev piknik v organizaciji podaljšanega bivanja ter tudi delavnice 
ustvarjalnosti.  

V sredo nas bodo v okviru evropskega dneva jezikov obiskali profesorica in dijaki iz 
gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki bodo izvedli dve jezikovni delavnici. Devetošolci 
bodo imeli delavnico iz ruščine, prijavljeni učenci iz 6., 7., in 8. razreda pa  iz španščine. 
Delavnici se začneta ob 7. 45. Ruščina bo v učilnici tujega jezika, španščina pa v učilnici 
slovenščine. Za vse ostale informacije je na voljo učiteljica Mateja Šajhar. 
 
V četrtek, 4.10. 2018, se načrtuje tehniški dan za 3. triletje, in sicer Igre Erasmus. Učenci 
ste dobili možnost, da se sami razporedite v 4 delavnice. To pa so: 

TEHNIŠKA D. GLASBENA D. JEZIKOVNA D. RAČUNALNIŠKA D. 

Evgenija Peternel Aleksander Šijanec Mateja Šajhar Dominik Letnar 

 

4. oktober obeležujemo tudi kot  dan boja proti mučenju živali. Želela bi vas spomniti na 
povabilo Društva za zaščito živali Pomurja na zbiranje hrane za pse in mačke. Mi že 
sodelujemo v tej akciji vrsto let. Prav je, da se odzovemo tudi letos. Učiteljica ga. Majda 
Rojko, vam bo dala vse potrebne informacije.  
 

V petek, 5. oktobra,  je svetovni dan učiteljev. 
ob Svetovnem dnevu učiteljev vam iskreno čestitam ter se vam zahvaljujem za ves trud, 
ki ga vlagate v svoje delo, ki je tako zelo družbeno pomembno. Poklic učitelja je 
v  napredni družbi nepogrešljiv, saj mladim predajate znanje, vrednote in izkušnje. 
Znanje pa je tisto, na čemer gradi vsaka družba, ki želi razvoj in napredek, a hkrati učite 
učence živeti drug z drugim in s samim seboj v sožitju. 
Poklic učitelja zahteva strokovnost, znanje, potrpežljivost ter veliko občutka za delo z 
mladimi, zato vam tudi v prihodnje želim veliko pedagoškega erosa, da svoje poslanstvo 
še naprej opravljate z zanosom in predano kot doslej, čeprav vam vselej ni lahko in se 
morate soočati z mnogimi težavami, ki niso povezane s samim učnim procesom.  



 
  

Letošnje praznovanje svetovnega dneva učiteljev bo potekalo pod geslom: »Gradimo 
prihodnost: investirajmo v učitelje!«. 

 



 
  

 

 


