
 
 

 
OBJAVE 15, ponedeljek 13. december 2021 

Šolski dan: 67 
Šolski teden: 15 
Urnik: A 
 
 

 

Kako neverjetno smo tudi odrasli veseli, da se je snežna odeja obdržala vsaj nekaj dni in 
ste se lahko med prostimi dnevi poveselili na snegu. Marsikje sem ob hišah opazila 
snežake. Prav gotovo nisem edina, ki si želim, da bi se zimska pravljica obdržala tja do 
prazničnega Božiča in vse do počitnic. Morda še ga bo kaj zapadlo.  
 
Informacija o tekmovanjih: 
Matematika je lahko marsikomu v razvedrilo. Občudujem tiste, ki jim to uspeva. Verjetno 
je veselje nad zanimivo rešenim problemom prava spodbuda za naravoslovno in 
matematično razmišljanje, hkrati pa osnova za krepitev možgančkov.  
Svetovalna delavka Urška Pliberšek sporoča prejemnike bronastih priznanj na 
tekmovanju Razvedrilna matematika. 
3. razred: Val Gomboc 
4. razred: Vito Pivec 
5. razred: Lado Bratuša 
Čestitke dobitnikom priznanj! 
 

V torek, 14.12. 2021, bo za učence 7. razreda tehniški dan, namenjen okraševanju šole. 

Zelo vesela bom, če boste tudi svoje učilnice praznično okrasili. Se mi zdi, da letos kar 

nekam zamujamo s prazničnim okraševanjem po šoli, saj bosta ta dva tedna hitro 

naokrog in bomo prazničnega vzdušja manj časa deležni. Tudi med odmori bi se lahko 



 
 

vrtela kakšna praznična glasba. Boste prinesli tudi vi kakšne praznične melodije? Imamo 

sedja novo ozvočenje in bi bilo dobro, da ga preizkusimo. 

V četrtek, 16.12. 2021, imajo učenci 4. razreda tehniški dan. 

Prav tako je na ta dan bila udeležba na prazničnem mestu v Gornji Radgoni, kot je to bilo 

običajno v prejšnjih letih. Žal so organizacijske zadeve dogaj zapletene, zato so se javni 

zavodi in Kultrproutur odločili, da  se Pravljično mesto to leto še ne organizira. 

V soboto, 18. decembra je 

mednarodni dan migrantov. 

Mednarodni dan migrantov se 
zaznamuje od leta 2000, 18. 
december pa je bil izbran za ta dan v 
spomin na sprejetje Mednarodne 
konvencije o zaščiti pravic delovnih 
migrantov in članov njihovih družin v 
letu 1990. Skozi celotno zgodovino so 
bile migracije velik del človeške 
družbe, posameznike pa so kljub 
izzivom in preprekam k temu 

spodbujali različni dejavniki.  

Na svetu je približno 50 milijonov otrok na begu. Številne migracije so pozitivne, saj 
se otroci s svojimi družinami selijo prostovoljno in varno. Za milijone otrok pa je 
selitev beg pred nasiljem, spopadi in revščino, prežet s številnimi nevarnostmi in 
tveganji.   

28 milijonov otrok na svetu je bilo zaradi spopadov prisiljenih zapustiti svoje 
domove. Zaradi pomanjkanja varnih migracijskih poti se mnoge družine z otroki 
poslužujejo sodelovanja s tihotapci in uporabljajo nevarne neformalne 
migrantske poti, zaradi česar pogosto tvegajo svoja življenja.  

Učenci 7.r bodo pripravili na to tematiko plakat, na katerem bodo informacije o 
migracijah ter literatura (knjige), v katerih se opisujejo različne zgodbe beguncev 
ali priseljencev. Plakat bo izobešen v avli šole. Vabljeni k ogledu in branju. 

Še eno obvestilo. Našel se je prstan v šolski telovadnici. Če ga katera deklica pogreša, je 

pri meni v pisarni.  

Ponovno povabilo k zbiranju starega papirja. Glede na to, da še je naš zabojnik na pol 

napolnjen s starim papirjem, vas res nagovarjam, da poiščete kakšne stare rezerve 

papirja kje na podstrešju ali pri zanancih ali pri sosedovih. Sama  sem prosila  knjižnico v 



 
 

Gornji  Radgovi, podjetje Vedra za stari Prepih in sama ščistila vse 

predale s starimi revijami in reklamami. Stopite v akcijo tudi vi. Sedaj 

sem prosila za podaljšanje kesona še do 23. decembra. Torej slaba dva 

tedna. Če kesona ne bomo napolnili, bomo morali plačati odvoz. Zato 

se res moramo potruditi. Dajmo, zberimo energijo in gremo v akcijo!!!  

 

 

 

POVABILO K DOBRODELNI AKCIJI! 

Na naši šoli se je v preteklosti že 

večkrat zgodilo, da je družina 

šolajočih otrok izgubila mamo. 

Vedno smo ob takem žalostnem 

dogodku stopili skupaj in izkazali 

svojo žalost in sočutje do teh otrok 

na način, da smo jih razveselili s 

kakšnim finančnim prispevkom. V 

lanskem letu je družina s tremi 

otroci izgubila mamo. Najmlajša deklica je še vedno v vrtcu. Praznine, ki nastane ob taki 

izgubi ni moč zapolniti z denarjem, vendar je občutek otrok in družine, da niso sami in 

da smo ob njih tudi drugi pomembni, tolažilen.  Ker v lanskem letu te humane geste 

nismo mogli izpeljati, ker nas ni bilo v šoli, vas prijazno nagovarjam, da jo izepljemo 

letos. 

Naj pa takoj poudarim in še posebej položim na srce vseh, da je odločitev pomoči 

otrokom brez mame res iskrena in prostovoljna odločitev. Če ne morete darovati, ni nič 

narobe. Gre samo za prijazno pozornost do teh otrok brez mamice. 

 

Za zaključek pa bi vas rada pohvalila. Še posebej je to pohvala izrekla učiteljica Evgenija, 

ki je bila v karanteni. Povedala je, da ste pri izvajanju pouka na daljavo bili zelo 

odgovorni in ste vse uredili tako kot je treba.  To kot ravnateljica zelo rada slišim in tudi 

jaz sem zelo ponosna na vas.  

 


