
 
 

OBJAVE 17,  ponedeljek, 3. januar 2022 

Šolski dan:77 
Šolski teden:17 
Urnik: A 

Vse dobro v letu 2022!  
 
 

Dajmo si čutiti, da smo veseli drug drugega! 
 

Pozdravljeni!  
 

Vsaka beseda, vsak pogled, 

vsako dejanje in vsak nasmeh 

lahko prinese srečo drugim ljudem. 

Vsak trenutek je lahko nov začetek.  

Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, 

zato radostno pojdimo naproti novemu letu 2022! 
 

V predzadnjem koledarskem tednu prejšnjega leta smo obiskali 

nekatere naše upokojene zaposlene in našega čebelarja. 

Prepevali so jim osmošolci in nekateri učitelji. Domiselno je bilo, da smo po Negovi šli s 

samokolnico in zvočnikom, ki je zbujal pozornost in odobravanje tudi pri mimoidočih 

ljudeh. Hvala vsem, ki ste karkoli prispevali k temu dogajanju, da smo razveselili starejše 

ljudi. 

Ker v lanskem letu ni bilo priložnosti, da bi se vam zahvalila vsem tistim, ki ste 

pripravljali božično zgodbico, bi želela to storiti sedaj. Z veliko hvaležnostjo bi 

izpostavila naše pevce obeh pevskih 

zborov in učence, ki ste zaigrali igrico o 

snežakih. Čeprav so bile vremenske 

razmere zelo čudne in nepredvidene in 

je hkrati nagajala še tehnika, vam še prav 

posebej iz vseh teh razlogov čestitam, da 

ste odlično izpeljali pravljico o snežakih 

in ste pogumno šli do konca. Ravno taki 

trenutki so odlične izkušnje, ki vas 

okrepijo za nepredvidene situacije v 

življenju. Zmagovalci ste! Hvala tudi 



 
 

učiteljici Nataliji za glasbeno podlago k doživljanju božičnega razpoloženja in učiteljici 

Petri, ki se je iz trenutka v trenutek spopadala z odsotnostjo prvotno določenih igralcev. 

Na koncu je morala še sama vskočiti in igrati snežaka. Hvala, učiteljica Petra. In hvala 

tudi ekipi, ki ste na koncu priskočili na pomoč in pomagali pospraviti prireditveni 

prostor.  

Iz zimske šole v naravi so se vrnili tudi učenci 6. razreda. Žal so bili praznični dnevi malo 

manj zabavni, saj so jih preležali v postelji oz. so učenci bili v karanteni in niso smeli 

zapuščati svojih domov. Postali pa so pravi smučarji. Imeli so se dobro, čeprav jih je 

dajala tudi utrujenost in kakšno manjše domotožje. 

Spočiti in polni delovnega elana bomo torej  v tem mesecu poprijeli za učenje, saj se 

približuje zaključek ocenjevalnega obdobja. Misli, da je potrebno spet zagrabiti za delo, 

nam niso ravno v veselje, kajne.  

V sredo, 5. januarja 2022, imajo zdravniški in zobozdravniški pregled učenci 1. 

razreda.  

Približuje se tudi rojstni dan našega rojaka dr. Antona Trstenjaka. Rodil se je 8. januarja 

1906. Od tega dogodka letos mineva 116 let. Morda kakšen utrinek iz njegove življenjske 

zgodbe, da se ponovno spomnite nekaterih dejstev o njem. Prav je, da kot učenci te šole, 

ki se po njem imenuje, o njem veste tudi kaj povedati.  

Dr. Antona Trstenjaka so sicer krstili kot 

Anton, a domači so ga klicali Tunek. Mislili so, 

da bo umrl pri svojem prvem letu, saj so ga 

ves čas pestile bolezni. Bolezni so ga pestile 

nekje do desetega leta. V enem izmed svojih 

intervujev pravi, da se zelo dobro spomni 

dolgo hlač, ki so jih morali nositi kmečki 

otroci. Pravi tudi, da so kratke hlače bile 

rezervirane za meščanske otroke. Ker je v 

mislih rad zataval, ga je to spravilo v težave. 

Zaradi tega je njegova mati morala pogosto hoditi na sestanke. V šoli je rad imel računstvo, 

saj je podedoval izjemen spomin svojega očeta. Edini predmet, ki mu ni šel od rok, je bila 

športna vzgoja. Na maturitetnem listu je vse predmete opravil z odlično oceno, le športno 

vzgojo je imel zadostno. Njegova mama in oče sta takrat ugotovila, da za kmeta ne bo dober. 

Ne le, da ga delo ni zanimalo, tudi močan ni bil dovolj. Odločili so se, da ga pošljejo na 

mariborsko gimnazijo, za katero ga je navdušil njegov bratranec Peter Kovačič iz Gornje 

Radgone. On sam ga je pripravljal na zahteven sprejemni izpit, na katerem ni le moral 

obvladati matematike, slovenščine in drugih predmetov, temveč tudi tuji jezik nemščino. Anton 



 
 

se je rad pošalil, da ga je šolalo vino, saj njegov oče zaradi bolezni, fizičnega dela ni mogel 

opravljati, temveč je njegovo šolanje plačal s prodajo vina. V knjigi Oj, hišica očetova piše o eni 

izmed Antonovih največjih »pustolovščin«. Anton je zaradi svoje izredne želje po znanju, ki je v 

Negovi niso mogli potešiti, na veliko noč zbežal v Gornjo Radgono. Menil je, da ga bodo tam 

zaradi večje šole tudi več naučili, ampak se je motil. Njegova »velika pustolovščina« ni dolgo 

trajala, saj ga je njegov učitelj Furst odšel iskat ter ga je pripeljal nazaj v Negovo. Tam mu je 

povedal, da se v Radgoni ne bo naučil nič več, le mogoče nekaj falotorij. 

 

V soboto, 8.1. 2022, bo športni dan, in sicer Trstenjakov pohod. Podrobnejše 

informacije še boste dobili. Zaradi razmer, ki so še vedno rizične, bo pohod prilagojen 

pogojem, ki jih moramo upoštevati zaradi preprečevanja okužbe z virusom.    

Želim, da pogumno stopate v novo šolsko leto in se ne ustrašite izzivov. Zaradi tega 

boste uspešnejši in vedno boljši in boljši. 

 

 
 
 


