
 

 

 

 
 

OBJAVE 33, ponedeljek, 9. maj 2022 

Šolski dan: 156 
Šolski teden: 33 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
Danes praznujemo dan Evrope. Dan je namenjen 

praznovanju miru in enotnosti v Evropi. Hkrati pa nas 

spomni na začetek Evropske unije, kot jo poznamo danes. 9. 

maja leta 1950 je namreč takratni francoski zunanji minister 

Robert Schuman pozval evropske države, naj združijo svojo 

proizvodnjo premoga in jekla. Ta povezava je pozneje 

prerasla v današnjo Evropsko unijo. Od leta 2004 je tudi 

Slovenija ponosna članica Evropske unije. Evropska unija je 

zveza 27 Evropskih držav v katerih skupaj živi 447 milijonov prebivalcev. Ta 

organizacija nam med omogoča mednarodna sodelovanja na področju izobraževanja, 

tako tudi naša šola sodeluje v Erasmus+ projektu, ki je eden od mnogih projektov 

Evropske unije. To sodelovanja nam omogoča, da lahko tudi učenci obiščete vrstnike v 

drugih evropskih državah, kot lahko oni obiščejo našo šolo. 

9. maj pa ni samo Dan Evrope, je tudi Dan zmage, ko se spominjamo konca druge 

svetovne vojne v Evropi. Druga svetovna vojna se je v Evropi v Evropi končala 9. maja 

1945. Takrat je po šestih letih krute in krvave vojne končno nastopil mir. Mir moramo 

negovati in se zanj boriti, predvsem ga ne smemo jemati za nekaj samoumevnega. Če se 

vsi ne trudimo za mir, lahko hitro izbruhne vojna, kot nam kaže vojna, ki divja v naši 

bližini, v Ukrajini.  



 

 

 

 
V ta namen boste danes zjutraj prisluhnili 
predavanju g. Zlatka Šajharja o državi 
Sudan. Zberemo se v telovadnici, in sicer 
učenci od 4. do 9. razreda. Sudan je ena 
najrevnejših držav na svetu, ki se sooča  z 
medversko nestrpnostjo in posledicami 
diktatorskega vodenja države. Imajo 
težave z dostopom do pitne vode. Danes je 
Sudan razdeljen na Sudan in Južni Sudan.  
 

 

 

Iz šole v naravi so se vrnili učenci 4. razreda. Njihove dnevne aktivnosti smo lahko 
spremljali na spletni strani šole.  

»Skratka, bilo je delovno, dobre 
izkušje za naše četrtošolce, da je v 

življenju vedno priložnost za 
pridobivanje novih znanj in 
spretnosti ter hkrati poskrbeli za 
osnovne stvari samostojno. Skratka 

bilo je pestro, zanimivo, drugače, 
ustvarjalno, nobenih ekstremnih 
stvari, le manjše zanimivosti in 
popestritve vsakdanjika.  Vsega pa 
tako ne smemo izdati,« je zapisala 
razredničarka Majda Rojko 

 
Jutri, v torek, 10.maja,  se preverja še 3. predmet NPZ-ja, in sicer za 6. razred angleščina 
in za 9. razred geografija. Pravila so vam že znana, zato jih ne bom spet ponavljala. 
Drugače je samo to, da 6. razred posluša zvočni posnetek preko spletne povezave in je g. 
računalničar v ta namen že pripravil računalnika, da boste posnetek lahko poslušali. 
Morate biti zelo zbrani, ko sledite posnetku. 
 
 
Po dvoletnem premoru se ponovno začenjajo izvajati šolska športna tekmovanja. V 
torek bo v Gornji Radgoni medobčinsko atletsko tekmovanje, ki se ga bomo udeležili 
tudi z našimi učenci. Tekmovali bodo: 
Ines Kaučič,, 9.r - suvanje krogle 
Katrin Kaučič 9.r  - skok v daljino z zaletom 
Alisa Chiara Klobasa, 7.r - tek 300m 
Želimo jim športno srečo in dosežek, ki jih bo popeljal na regijsko tekmovanje v Mursko 
Soboto. 
 

V četrtek, 12. 5. 2022, bo ob 15. uri 6. strokovna konferenca. Ta konferenca bo 
namenjena izvajanju prioritetne naloge v LDN – uvajanju in utrjevanju bralno učnih 



 

 

 

strategij v praksi in iskanje teoretičnih podlag v strokovni literaturi. Vsi strokovni 
delavci smo povabljeni k sodelovanju. Uvodoma bomo obravnavali še vzgojno delovanje 
šole in interne akte, ki so v zvezi s tem pripravljeni (Hišni red, Vzgojni načrt, Pravila 
šolskega reda). 
 
V četrtek imajo ŠD učenci 3. razreda. 

 

V petek, 13. 5., bodo učenci 8. razreda pripravili za starše skupno večerjo. Rdeča nit je 

Španija, njene značilnosti, kulinarika. Dogodek bodo učenci obogatili s kulturnim 

programom. 

 

Pa lepo pozdravljeni! 

 
 


