
 

 

 

 
 

OBJAVE 33, ponedeljek, 10. maj 2021 

Šolski dan: 158 
Šolski teden: 33 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 

Včeraj, 9. maja, je praznovala Evropska unija.  
Ta dan je  dan Evrope, ko se simbolno spominjamo 
ideje združevanja držav v Evropsko unijo. 9. maja 
1950 je tedanji francoski zunanji minister Robert 
Schuman prebral deklaracijo k združevanju 
proizvodnje premoga in jekla med evropskimi 
državami. Deklaracija se je slabo leto dni kasneje, 
18. aprila 1951, uresničila v ustanovitvi Evropske 
skupnosti za premog in jeklo. Vizija ustanovnih 
očetov je tlakovala pot k miru, svobodi, k večji 
enotnosti med zgodovinsko sprtimi narodi in k 
rasti blaginje s socialno dušo. 
Od leta 1957 si Evropska unija prizadeva za mir in 
blaginjo v dobro svojim državljanom. Prispeva k 

zaščiti naših osnovnih političnih, socialnih in gospodarskih pravic. Čeprav se nam morda 
zdijo samoumevne, koristi, ki jih prinaša EU, izboljšujejo naše vsakdanje življenje.  
V srednji in zahodni Evropi doslej še ni bilo tako dolgega obdobja brez vojn. EU je 
najuspešnejši mirovni projekt v zgodovini človeštva in je prejemnica Nobelove nagrade 
za mir. Evropejci smo med seboj tesno povezani na gospodarskem in kulturnem 
področju ter delimo iste demokratične vrednote. 
 
 

Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja iz zgodovine in geografije. Bronasto 

priznanje iz znanja zgodovine je prejela Jana Celcar. Iz znanja geografije so bronasto 
priznanje prejeli Zoji Gradiščaj, Tii Lucii Ornik in Darjanu Pesiću. Vsem prejemnikom 
priznanj iskrene čestitke, je zapisal učitelj g. Matej Kraner. 

Rezultati tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje so znani, pravi učiteljica ga. 
Jerica G. Peterka. Učenci so o njih že obveščeni, imenski seznam je pri učiteljicah. Dve 
učenki, Jana Celcar in Ines  Kaučič sta se uvrstili še na državno tekmovanje. Iskrene 
čestitke vsem. 

 



 

 

 

Učiteljica Majda Rojko mi je zapisala, da ste bili učenci 4.  r. (12 učencev). in 5. r. (6 
učencev) v noči branja zeeeelo pridni. Četrtošolci ste vztrajali v branju do 22. 45 ure, še 
dalje bi, pa vas je  "ugasnila in nagnala" spat. Oh, ko bi se le večkrat ponovile vaše 
samostojne nočke branja.  
 
Danes, v ponedeljek, 10.maja,  se preverja še 3. predmet NPZ-ja, in sicer za 6. razred 
angleščina in za 9. razred zgodovina. 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. 
 
 

Danes imajo tudi zobozdravstveni pregled učenci 5. in 7. razreda.  
 
 
V sredo, 12. maja bomo nekoliko drugače sodelovali pri izvedbi 7. 
Unesco ASP-teka  mladih. Do sedaj se je tek, ob številnih 
spremljajočih športno-zabavnih dejavnostih,  odvijal na Ptuju. 

Vsako leto smo se ga kot Unesco šola res z veseljem udeležili.  Letos 

pa epidemiološke razmere tega ne dopuščajo in tek se mora izpeljati 
v skladu z navodili zdravstvene stroke. Ampak kljub temu; 7. 
UNESCO ASP tek mladih bo v sredo, 12. maja potekal 
virtualno.  Tekli bomo na svoji šoli, pod lastnim sloganom, SONCE-

TEK-SVOBODA, ki smo ga z učenci oblikovali pri urah športa.  
Naj nas tekaški koraki letos še bolj povežejo v solidarnosti, sproščenosti in sodelovanju.  

 

V četrtek, 13. maja imajo petošolci TD in opravljajo 

kolesarski izpit pod mentorstvom ga. Vesne Pintarič. Temu 

pomembnemu dogodku za petošolce se bo pridružil tudi 

policist iz Policijske postaje Gornja Radgona. Želimo jim 

uspešno in varno vožnjo.  

 

V četrtek, 13. maja bo državno tekmovanje iz znanja kemije za 

srebrno ali zlato Preglovo priznanje. Tekmovanje bo potekalo 

v soli. Ines Kaučič in Jani Celcar želimo obilo znanja. 

V četrtek, 13. maja, je tudi 6. strokovna konferenca, ki bo potekala preko zooma. Pričetek je ob 

15.30. 

 
15. maj je svetovni dan družine pa tudi  svetovni dan podnebnih sprememb. Namen 
tega dne je opozoriti javnost na vse očitnejše in močnejše posledice podnebnih 
sprememb, ki jih s svojim načinom življenja povzroča človek. 
Podnebje postaja vse bolj cenjen naravni vir, saj odločilno vpliva na proizvodnjo hrane, 
vodne vire, počutje in zdravje, proizvodnjo in porabo energije, promet in industrijsko 
dejavnost. Res bi nas moralo začeti skrbeti o človeškem odnosu do narave. Pomagamo 
lahko tako, da začnemo pri sebi in razčistiti, kaj jaz lahko naredim, da se podnebne 
spremembe ne bodo s tako naglico spreminjale. 



 

 

 

Humanitarna akcija zbiranja zamaškov se nadaljuje, sporoča učiteljica ga. Vesna Pintarič. 
Ponovno jih zbiramo s točno določenim namenom in osebo. To je 7-letni Luka iz Poljčan, ki  
ima cerebralno paralizo IV. stopnje. Preko zdravstva dobi Luka eno terapijo na teden, kar je 
premalo za kakršen koli napredek.  Da bi mu lahko omogočili  čim več dodatnih terapij  in s 
tem  tudi čim bolj samostojno prihodnost, se obračam na vas v upanju, da akcijo čim bolj 
podprete. V tem tednu mu bomo poslali dve vreči zamaškov, ki jih bo odpeljala gospa Staša 
Šipek, (Špelina mama), ki je tudi njegova učiteljica na šoli.   
 
Učenci, vas bi želela spomniti na akcijo: „Pokloni zvezek”. Razrednike naprošamo, da 

svoje učence  spodbudijo k solidarnosti in prispevajo zvezek za socialno šibke učence.  

Uspešno delo ! 


