
 
  

OBJAVE 5, ponedeljek, 30. september 2019 

Šolski dan:21 

Šolski teden:5 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Prejšnji teden je bil že kar poln z aktivnostmi, tako v šoli kot v vrtcu.  

Tudi ob vikendih smo dejavni, saj trgatve potekajo še v polni meri. Vsem seveda želimo, 
da grozdje uspešno oberejo, da se požanjejo koruzna polja in si pripravijo kmetje hrano 
za živino. Toda žal sem prebrala, da je na delu nepridiprav ali nepridipravi, ki namenoma 
želijo, da se poškodujejo kombajni, da povzročajo veliko materialno škodo in seveda 
možnost, da bi kmetje pravi čas pripravili ozimnico za živali. Človek je kar pretresen, kaj 
vse so nekateri posamezniki zmožni narediti. To je vsega obsojanja vredno. 

Po drugi strani pa se Slovenci zopet izkažemo kot tisti, ki znamo stopiti skupaj in pomagati 
otročku za nakup dragega zdravila. Želimo malemu Krisu, da bo nekoč krepak fant. 

In naši odbojkarji? Tudi ti so nas povezali. Čeprav smo si včeraj želeli še kaj več, vendar so 
bili naši nasprotniki boljši. Tudi to si moramo priznati. In tudi nekaj več sreče so imeli. Pa 
srebro ni mačji kašelj. Zato: BRAVO NAŠIIIIIIIII!!!!! BRAVO SLOVENIJA! 

 
V četrtek, 26. 9. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje iz logike, ki se ga je udeležilo 22 
učencev od 3. do 9. razreda. Po neuradnih rezultatih je 6 učencev prejelo bronasta 
priznanja in sicer Pia Gomboc in Tijana Kramberger iz 3. razreda, Rene Merčnik iz 4. in 
Sara Režonja iz 5. razreda ter Zoja Gradiščaj iz 6. in Jana Celcar iz 8. razreda. Žal 
nobenemu učencu od 7. do 9. razreda ni uspelo zbrati 66% točk, kolikor je meja za 
uvrstitev na državno tekmovanje, sporoča mentorica tekmovanja ga. Blanka Mlakar. 

Učiteljica ga. Evgenija Peternel je sporočila v zvezi z iztekom tehniškega dne v petek: Dan 
je potekal po načrtu. Vsebine so bile zanimive in dobro predstavljene. Učenci so 
sodelovali, poslušali in ubogali navodila. Je pa ena malenkost, ki bi se jo morali še naučiti 
in to je hoja v vrsti po dva. Na poti domov ste veselo prepevali, kar verjetno pomeni, da je 
bil tudi za vas ta dan prijeten. 

Mesec oktober, ki je že pred vratmi, pa je mesec občinskih praznovanj. V torek, 1. 
oktobra, je slavnostna seja občine Gornja Radgona s 
pričetkom ob 18. uri. Predhodno je še ob 17. uri 
odprtje likovne razstave OTO. V okviru praznovanj 
bomo v ponedeljek, 14. oktobra, ob 12. uri, predali 
svojemu namenu šolsko igrišče s posodobitvami in 
šolsko dvorišče. Posadili bomo tudi lipo  miru na 
zelenici. Kar nekaj dogodkov se pripravlja, zato je 
prav, če se katerih udeležimo. Natančen razpored je 
objavljen na spletnih straneh občine in Kultprotuora. 



 
  

Danes, v ponedeljek, 30. 9., imajo učenci 8. razreda v 0. uri, predavanje v izvedbi 
Zdravstvenega doma Gornja Radgona. 

Popoldne, ob 16.30, je seja sveta staršev šole in vrtca, ob 18. uri pa še seja sveta 
zavoda. Gradivo je bilo že posredovano članom.  

1. oktober je mednarodni dan starejših.  

V četrtek, 3. oktobra, se bosta 4. in 5. razred udeležila delavnice v gradu, in sicer s temo: 
Kako skozi umetnost ohranjamo dediščino. Delavnica bo trajala od 10.-11.30. S seboj naj 
za delavnico prinesejo kakšne stare predmete. 

V petek, 4. oktobra, ob 8.20 uri, se dobimo v telovadnici vsi, tudi otroci iz drugega 
starostnega obdobja v vrtcu. Zakaj? 

V naslednjem tednu se prične teden otroka. Za 
vas, drage učenke in učenci, otroci v vrtcu, smo 
pripeljali ob tej priložnosti na šolo predstavo 
gledališča KuKuc, z naslovom SOSEDA IN POL. 
Dihur Davorin živi v stanovanju na Cvetni ulici 5. 
Nestrpno pričakuje novega soseda, ki se bo 
preselil v prazno stanovanje poleg njega. Tuhta, 
kdo bo njegov novi sosed. Glej ga zlomka, v 
sosednje stanovanje se vseli pav, ki prihaja iz 
južne Francije! Čisto nič po Davorinovem okusu! 
Soseda se spoznata, vendar kaj hitro ugotovita, 
kako sta si različna. Drug drugega spravljata ob 
pamet s svojimi navadami! Pri vsem tem pa med njima veje ljubosumje, saj se oba rada 
postavljata s tem, kar imata. Zgodba je polna humorja in nenavadnih zapletov, zato vam 
konca žal še ne moremo izdati. 
 

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, vabi, da z akcijo zbiranja hrane kar 
pričnemo. Trajala bo dva tedna. Bomo pa 
prisluhnili predstavnikom društva zgodbam o 
zavrženih in prostoživečih živali v ponedeljek, 14. 
oktobra v 0. uri. 
 
 
 
 

 

V soboto, 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. 
 
Vloga učiteljev je pri učnem in osebnostnem razvoju učencev izjemno pomembna.  
Vsak učenec, ki vstopi v razred, ima drugačen značaj, načine učenja in prihaja iz različnih 
družinskih okolij. Tudi zato je poučevanje zelo zapleten proces. Naloga pedagoga, 
učitelja je ugotoviti, kje so potenciali vsakega od otrok in kako doseči, da jih bo kar 
najbolj razvil. To je zahtevno, ampak tudi zelo razburljivo. Vedno nam za vse, kar želimo 
opraviti, zmanjka časa, ampak to ne sme biti izgovor, da svojega dela ne opravimo 
najbolje, kot ga lahko. Poučevanje je lahko najboljša služba na svetu. 

 

Draga sodelavka Blanka! 

Poznamo tvoje stališče glede priznanj in pohval, zato smo tokrat vse naredili v tajnosti. 
Tvoji sodelavci smo staknili glave, zapisali obrazložitev in jo že kar odposlali. Zato nimaš 
nobene druge izbire več, kot da se slavnostne akademije udeležiš. Torej, v petek, 4.9., se 
ti bo podelilo Trstenjakovo priznanje v tvojem rojstnem kraju, v Lenartu. Ena izmed 
sodelavk je v kratkem strnila:  

Blanka je punca tisočerih talentov, polna življenjske energije, zaljubljena v 
potovanja in odkrivanja vedno novih kotičkov sveta. Kot sindikalna zaupnica 
skrbi tudi za naša druženja, izlete, kratka potovanja. Ko je zraven Blanka vemo, da 
smo v varnih rokah. Nič je ne spravi iz tira, znajde se v vsaki situaciji. Je zanesljiva, 
odgovorna, odlikuje jo tudi iskrena, tovariška pomoč, čeprav njeno dela ta čas 
počiva. 

Čestitke Blanka in hvala. 

Zdaj pa je čas, da se pouk prične. Uspešno delo in čim več novih spoznanj. 


