
 
 

 

 

 

OBJAVE dodatne – 1. april 2022 

 
Pozdravljeni ! 
 
Predno zaključimo ta teden, se je nabralo nekaj informacij, 
ki jih morate slišati! 
 
Naša lokalna skupnost organizira ČISTILNO AKCIJO, ki bo v 
soboto, 2. aprila 2022, na območju obeh naših krajevnih 
skupnosti. 
Pričetek akcije je ob 9. uri, in sicer po vaseh na običajni 
mestih, kot že leta poprej. Na lokacijah boste dobili vrečke in 
rokavice. 
Po končani akciji se zberete v Gasilskem domu Negova, kjer 
bo malica. 
Še posebej bi želela povabit, vas, učence šole.  Tisti razredi, 
ki se bodo v največjem deležu udeležil akcije, bodo 
nagrajeni.  
 
Iz podjetja Arriva, ki izvaja šolske prevoze,  je prispelo opozorilo, da na šolski avtobus 
vstopate brez mask. Če ste v šoli lahko brez mask, še ne pomeni, da to velja tudi za 
šolski prevoz. Tam pravila še vedno veljajo. Zato imejte maske , ko se vozite s prevozom.  
 

Videla sem, da ste nekateri kar pridno 
zbirali za Ukrajino. Prosila bi vas, da po 
škatlah malo ločite: hrano za otroke, hrano 
za vse in higienske pripomočke. Zbrano bo 
prišla iskat Škofijska karitas Murska Sobota. 
Vsem, ki ste prinesli za trpeče ljudi v vojni, 
ki se odvija v Ukrajini, se iskreno 
zahvaljujem.  
 

 
Zelo sem žalostna, da ne upoštevate opozoril, ki ste jih dobili z moje in s strani učiteljev. 
Kajenje cigaret je škodljivo in za vas mlade ljudi ni primerno. V šoli pa prepovedano. 
Pravila šolskega reda kajenje in uživanje drugih škodljivih substanc označujejo kot 
najhujšo kršitev. Izzivate. Zagotavljam vam, da bomo vsi zaposleni na šoli še bolj pozorni 
na vaše drzne podvige. Zadnjič vas opozarjam, da mislimo zelo resno. Mi smo Zdrava 
šola in kot šola bomo poskrbeli, da bo to res tako. In poskrbeli bomo za poostren nadzor.  
 
Luči na WC-jih v 2. nadstropju še vedno ostajajo prižgane. In to v dekliškem WC-ju. Zato 
boste dekleta 4. in 5. razreda izdelale opozorilo, da je potrebno luči ugašati. En plakate 
na A3 formatu naredite dekleta iz 4. razreda in enega dekleta 5. razreda. Zalepite jih na 
zunanji in notranji strani vhodnih vrat na WC. 
 



 
 

 

 

 

Naslednji teden bomo na šoli gostili naše Erasmus partnerje iz Francije in Poljske. 
Pridejo tudi učenke iz Poljske.  Upam, da veste, kako se v angleščini reče dober dan.  
Bodite vljudni, nasmehnite se jim, jim pomahajte.  
Ta veliki pa se boste verjetno lahko že vključili v pogovor z vrstnicami iz Poljske. Hvala 
tudi vsem družinam in dekletom, ki ste bile pripravljene v svoje domove sprejeti mlade 
punce.  
Cel teden bodo potekale različne aktivnosti, zato bo morda pouka malo moten. Vsem 
skupaj nam želim samo, da ostanemo zdravi. Potem bo lahko vse teklo po načrtu. Čuvajte 
si zdravje. Sedaj je čudno vreme, ki ima velika nihanja in lahko povzročajo prehlade. 
 
 
Tak, zdaj pa delat! 
Ja, in karkoli sem vam povedala, je bilo vse mišljeno resno, četudi je 1. april.  
 


