
 
  

 

OBJAVE 4, ponedeljek, 28. september 2020 

Šolski dan:19 

Šolski teden:5 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Ob zaključku tedna se je vreme ohladilo. Nekatere trgatve so potekale v dežju, ali pa so 
vinogradniki s trgači med dežjem in dežjem iskali nedežne trenutke, da so lahko pobrali 
pridelek.  
V četrtek, 24. 9. je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Šolskega tekmovanja iz logike so 
se udeležili le učenci 4. in 5. razreda, saj so osmo- in devetošolci bili v šoli v naravi, nekaj 
drugih učencev pa je manjkalo zaradi bolezni. Med četrtošolci je zbrala največ točk 
Tijana Kramberger in s tem tudi bronasto priznanje, sledijo ji Lucija Rengeo in Pia 
Gomboc. Med petošolci pa so štirje učenci zbrali dovolj točk za bronasto priznanje in 
sicer največ Denis Ajlec, sledijo Špela Šipek, Jakob Šipek in Rene Merčnik. Vsem 
tekmovalcem, ki so se lotili logičnih nalog, iskreno čestitamo! 

 
V petek zvečer so se iz šole v naravi v 
Rakovem Škocjanu vrnili učenci 8. in 
9. razreda. Za njimi je kar naporen 
športno-naravoslovni teden. 
Preizkusili so se v plezanju po naravni 
steni, v veslanju, lokostrelstvu, 
orientaciji. Spoznali so razne kraške 
pojave, od kraških jam do vdornic, 
naravnih mostov, raziskali reko Rak, 
se seznanili z živalskim in rastlinskim 
svetom Krasa, si ogledali Zelške jame 
ter vojaške rove iz časov po 1. 
svetovni vojni. Tudi hodili so zelo 
veliko po gozdu in to tudi med nalivi. 
To je pač šola v naravi in poteka v 

vsakem vremenu. Včasih je bilo naporno, včasih so bili mokri in blatni, bilo pa je tudi 
poučno in zabavno. Nekaj utrinkov ste lahko videli že na šolski Facebook strani, več 
fotografij pa bomo naložili v galerijo spletne strani šole.  
 
Danes zjutraj so na pot proti morju odšli učenci 5. razreda, ki bi naj plavalno šoli imeli že 
v prejšnjem šolskem letu, a je zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, nismo izvedli. 
Tako se je ta šola v naravi prestavila na jesen. Učenci bodo to ŠVN doživeli v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču Debeli Rtič. Z njimi je razredničarka ga. Sonja Jagarinec. Vsem 
skupaj želimo, da se naučijo ali izpilijo plavalne veščine, in da spoznajo naš primorski 



 
  

svet s svojimi značilnostmi. 

 

Danes bodo šestošolci opravljali kolesarski izpit pod mentorstvom ga. Vesne Pintarič. Po 
vsej verjetnosti se bo dogodku pridružil policist iz Policijske postaje Gornja Radgona. 

Od danes pa do srede bodo tehniški dnevi za učence od 6. do 8. razreda. Tema je tehniško 
risanje. Nadomeščanje je pripravljeno.  

 

V torek, 29. 9. 2020, je seja sveta staršev ob 16. uri in ob 18. uri še seja sveta zavoda v 
likovni učilnici.  

Tega dne pa je tudi obletnica smrti 
posebno izjemne osebnosti, po kateri 
naša šola nosi tudi ime. To je 
akademik dr. Anton Trstenjak. Od 
njegove smrti mineva 24 let.  Niti si 
ne morem zamisliti, da so ta leta tako 
hitro pretekla. Ne glede na dolžino 
časa,  ki je pretekel, je njegova 
zapuščina še vedno aktualna, čeprav 
je ponekod njegov jezik že arhaičen, 
a za branje zanimivo odkrivanje 
sočnosti in bogastva slovenskega 
jezika. Bil je trden Slovenec z 
globokim prepričanjem, da slovenski 
narod mora biti elita med velikimi 
narodi, da obstane. Zato z upanjem in zaupanjem predaja Slovencem sporočilo, da morajo 
za ohranitev lastne identitete »držati skupaj«, če se želijo ohraniti kot narod.  

Leta 1996, koncem meseca julija sem ga sama imela možnost in priložnost osebno 
spoznati. Takrat se mi še sanjalo ni, da bom nekoč ravnateljica na njegovi šoli. Bil je 
slaboten, saj je po bolezni bil na okrevanju v zdravilišču Radenci. V juniju 1996, ko je bila 



 
  

otvoritev nove šole, kateri je določil tople, svetle, pomirjujoče barve, bi naj imel slavnostni 
nagovor. A žal je zbolel. Zato  je sedaj, ko je toliko okreval, želel videti, kako izgledajo 
barve, ki jih je izbral za našo šolo. Ni zmogel sam hoditi, zato sta ga pod vsako roko prijela 
nekdanji računovodja šole g. Milan Vrbnjak, pod drugo pa že pokojni učitelj matematike 
g. Harold Starovasnik. Žal si ni mogel ogledati celotne šole, temveč le nekaj prostorov v 
pritličju. V spodnjem prostoru, kjer je bila takrat gospodinjska učilnica, danes pa je 
zbornica, se je pripravila majhna pogostitev njemu v pozornost. Žal, ni mogel kaj veliko 
jesti, saj je imel težave tudi z želodcem.  

Še danes imam pred sabo njegovo živo podobo, kako je bil jasnih in čistih misli in kako se 
je še  šalil na račun moških, da prav oni morajo jesti orehe, ki so bili na narezku, ker je to 
dobro za njihovo moč. Čeprav je bil telesno izjemno šibak, je še vedno imel gromki glas in 
tisti njegov hrustljavi R.  

S seboj sem imela tudi njegovo knjigo Po sledeh človeka. V tistih časih je bilo že težje dobiti 
njegove knjige, ker so bile razprodane. Prosila sem ga za njegov podpis. Čeprav mu je roka 
že močno drhtela, imam verjetno enega izmed njegovih zadnjih podpisov. Zato mi je ta 
knjiga tako dragocena in vredna.  

Izjemno hvaležna sem za ta popoldan, ko mi je bilo dano, da sem dr. Trstenjaka spoznala 
v živo. Zato upam in si želim, da me razumete, zakaj mi toliko pomeni, da se ohrani spomin 
nanj, da ohranimo Trstenjakov pohod na njegovo domačijo, da učenci pišete seminarsko 
nalogo o njem, in da učilnice vedno znova prepleskamo v njegovih barvah. Danes, po 
tolikih letih vem, da tisti 27. julij 1996, ni bilo za naju naključno, temveč načrtno srečanje. 

Čez dobra dva meseca po tem srečanju je umrl v svojem stanovanju na Resljevi v Ljubljani. 

Mesec oktober, ki je že pred vratmi,  je mesec občinskih 
praznovanj. 1. oktobra je slavnostna seja ob občinskem 
prazniku. 

1. oktober pa je tudi mednarodni dan starejših.  
 
Zdaj pa uspešno v nov teden.  
 


