
 
OBJAVE 39, ponedeljek, 21. junij 2021 

Šolski dan: 187 

Šolski teden: 39 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Šolsko leto se je zavrtelo kot blisk.  Si lahko predstavljate, 

da so pred nami samo še štirje šolski dnevi? To šolsko leto 

se je že nekoliko bolj normalno odvijalo kot prejšnje, saj 

smo že usvojili veščine dela na daljavo in več šolski dnih 

zadnjih šolskih mesecev smo preživeli v šoli. To pravico, 

da hodimo v šolo, smo si skoraj na silo morali izboriti. Žal, 

ravnatelji nismo bili tisti, ki bi se smeli odločati  in 

sprejemati odločitve po zdravi kmečki pameti, ampak smo 

bili zavezani k spoštovanju odlogov, ki jih je postavila 

vlada RS. In določene inšpekcije so kontrolirale, če smo se 

določil držali. Splošna ugotovitev na celotnem šolskem področju pa je, da znanje ni tako 

kakovostno kot bi bilo, če bi bili v šoli. Marsikaj bomo morali učitelji na začetku novega 

šolskega leta postoriti, da se primanjkljaji temeljnih znanj nadoknadijo. Tudi zato, ker 

ste bili manj pod nadzorom in ste se lahko lažje izmaknili obveznostim, kot če bi bili v 

šoli.  Tudi Pravila šolskega reda se bodo morala dopolniti s pravili, ki jih je potrebno 

upoštevati pri pouku na daljavo.  

Pa da spet ne bom predolgo modrovala, bom preklopila postajo. 

V petek, 18. junija, je bila proslava Vse najboljše, Slovenija! Odmev na to proslavo je bil 

zelo pohvalen. Dr. Holcman je povedal, da je 

ta proslava primerna za državni nivo. Zapisal 

je: »Proslava je bila odlična, ne vrhunska. Ne 

pomaga nič tisto »izumetničeno« nabijanje 

poklicnih kulturnikov, najdragocenejše pri 

vsem je tisto, kar prihaja iz srca.  Za to je 

potrebna srčna kultura in kultura srca in vsaj 

malo karizme.«  Dodal še je, da je po zaslugi 

negovskih upov, ki so v rokah učiteljev, 

doživel svetek 30. letnice domovine. Tudi g. 

župan Stanislav Rojko je zapisal, da je zelo 

ponosen na nas.  



Naj se tudi jaz še enkrat zahvalim vsem vam učenkam in učencem, ki ste s svojim 

nastopom sooblikovali proslavo naši Sloveniji in pridali kamenček v mozaik, da je 

proslava res bila izjemna. Hvala še enkrat vsem zaposlenim, ki ste pomagali in priskočili 

na pomoč, kjer ste videli, da je pomoč potrebna. Eni zelo, zelo veliko in drugi, kolikor ste 

zmogli in hoteli. Še posebna zahvala pa velja kulturnemu timu: učiteljici Petri 

Starovasnik Dumič, učitelju Vitu Dundku, učiteljici Heleni Šamperl Petrovič, učitelju 

Aleksandru Šijancu, učiteljici Jerici Golob Peterka in učiteljici Majdi Rojko. To je bila tista 

gonilna ekipa za našo proslavo. Hvala in globok poklon za neutrudno delo. 

Vendar še imamo en dolg. In sicer ta, da moramo odpisati vsem šolam in učencem, ki so 

nam poslali pozdrave. Prosila bi razredničarke 4. in 5. razreda ter 6. razreda, da si  

razdelite razglednice, oblikujete vsebino in vrnete pozdrave. Razglednice Negove so pri 

meni.  Verjamem, da bo v teh zadnjih dneh dovolj časa, da to postorite, saj so ocene 

nemalo zaključene. Tako boste v živo vadili, kako se  napišejo razglednice. 

Zdaj pa če nekaj tekočih informacij za ta teden: 

V učilnici angleščine bo takoj po objavah sestanek šolske skupnosti. Iz vsakega razreda 

naj pride en predstavnik. 

Danes, 21.6.,  je ocenjevalna konferenca ob 14. uri.  

Jutri v torek, 22. 6., bodo učenci 4. in 5. razreda šli na zaključno ekskurzijo. 

V sredo, 23. junija, bo na šoli prav poseben, simbolično, 
športno obarvan dogodek. Povezan je začetkom poletnih 
OI Tokio 2020, ki se bodo odvijale med 23. julijem in 8. 
avgustom 2021. S tem namenom se je rodila tudi 
Slovenska bakla, ki je pričela svoje potovanje po Sloveniji 
22. aprila in se bo zaključilo 23. julija 2021 v Slovenj 
Gradcu, kjer bo predana v roke olimpijski reprezentanci 
Slovenije in s katero bo poletela na Poletne olimpijske 
igre Tokio 2020. V tem času se bo po Sloveniji odvilo 
približno 212 dogodkov – obisk bakle v vsaki občini. V 
sredo, 23. 6. 2021, bo Slovenska bakla obiskala tudi 
Občino Gornja Radgona. Bakla se bo ob 12.00 uri 
ponesla tudi skozi kraj Negova in se ustavila na naši šoli. Namen dogodkov je 
povezovanje občin s športom in utrjevanje vezi med lokalnimi športnimi klubi, širjenje 
olimpijskih vrednot, izražanje podpore slovenskim olimpijcem ter vsesplošna promocija 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga.  

Učitelje prosimo, da z učenci ob 11.50 uri (peta šolska ura) pridete na dvorišče šole, kjer 
bomo pričakali in slavnostno sprejeli Slovensko baklo. Simbol olimpijskih iger so tudi 
večbarvni olimpijski krogi (modra, črna, rdeča, rumena, zelena) in ta dan lahko svojo 
pripadnost športu pokažete tako, da oblečete  majico v barvi olimpijskih krogov.   
Koordinatorica dogodka je učiteljica ga. Vesna Pintarič.  

Učenci 6. razreda imajo v sredo tehnični dan. Prav tako bodo učenci 1. razreda šli na 
svojo ekskurzijo . 



 

Učiteljica ga. Mateja Vodenik Pangeršič, skrbnica učbeniškega 

sklada, sporoča, da morate učenci prinesti v šolo učbenike, 

izposojene iz učbeniškega sklada, do jutri,  torka 22.6., in jih odložiti 

na določeno mesto nekje v razredu v dogovoru z razrednikom. Na 

kupček pritrdite listek s svojim imenom, da se bo vedelo, kdo je 

učbenike vrnil. 

 

Kako bomo preživeli zadnji šolski dan? 

V četrtek, 24. 6. 2020, je zadnji šolski dan v tem šolskem letu. Danes na konferenci se 
bomo dogovorili, kako bo potekal.  Trajal bo do 11.45 in potem greste domov. Odvoz s 
šolskim avtobusom bo premaknjen na zgodnejšo uro, torej ob 11.50. 
Za uspešen zaključek leta bo za vas tudi prijazno darilo, in sicer gledališče KU-KUC 
bo zjutraj ob 8.00 odigralo predstavo Pika in Cene v pravljici. Vabljeni tudi otroci 
iz vrtca. 
Organizirano bo tudi podaljšano bivanje in kosilo, v kolikor se bodo učenci na kosilo 
prijavili. Če potrebujete varstvo in bo vaš otrok ostal v podaljšanem bivanju s kosilom, 
vas prosimo, da to sporočite učiteljici v podaljšanem bivanju ali razredničarki do srede 
23. 6. 2021. 
 

Ker se šolsko leto zaključuje, vas ponovno prosim, da pogledate tudi po obešalnikih. 

Marsikje se najde kakšno oblačilo. 

Tudi garderobne omarice morajo biti do srede  prazne, ključi pa vrnjeni in spravljeni pri 

hišniku. Vsi, ki ste ključe izgubili, boste morali poravnati ponovno izdelavo le-teh. 

 Za naslednje šolsko leto ne pozabite na šolske copate. Ti copati morajo imeti ustrezno 

protidrsno podlago. Ne veljajo hišni copati iz blaga. Z njimi lahko zdrsnete po 

stopnicah in se poškodujete.  

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je objavljen na spletni strani 

šole. Če imate še uporabne šolske pripomočke iz lanskega leta, potem ji  uredite. Ni 

potrebno kupovati novih. Tudi zvezki za posamezen predmet so lahko prav tako lanski. 

Včasih se izkaže to za koristno, saj lahko še malo pokukate nazaj, če se česa ne spomnite. 

Želim se zahvaliti tudi vsem staršem, ki so vas spodbujali in spremljali, tolažili in 

bodrili, da ste prehodili šolsko leto ob zavedanju, da se je za uspeh potrebno potruditi. 

Vsem staršem, ki so vam dali vedeti, da so domače naloge  in učenje  obveznost, ki jih pač 

morate opraviti. Vsem staršem, ki so bili naša desna roka in nam pomagali v 

sooblikovanju  vašega vrednostnega sistema. Vsem staršem, ki so prevzeli vloge 

predstavnikov v svet staršev, svet šole in v šolski sklad. Vsem staršem, ki so spoštovali 

delo učiteljev in se zavedali, da usklajeno in podporno vzgojno in učno delovanje 

učiteljev in staršev prinaša največji napredek v učni in osebnostni rasti vsakega 

posameznika. In ni jih bilo malo. Vsem staršem, ki so našli čas in se udeleževali šolskih 

predavanj, delavnic,  sestankov, prireditev in še celo sami sodelovali v dejavnostih šole. 



Še posebej so se starši izkazali kot naš podporni člen v času pouka na daljavo. Veliko 

breme je bilo predvsem na tistih starših, ki so imeli več šoloobveznih otrok ali pa otroke, 

ki so potrebovali nenehno spodbudo.  

Zahvaljujem se tudi vsem strokovnim delavcem za prizadevnost, pozitivno 

naravnanost in promocijo šole v ožji ali širši lokalni skupnosti. Še posebna zahvala velja 

tistim učiteljem, ki ste na svoja ramena sprejeli še dodatne naloge in zaradi tega niste bili 

slabe volje, vsem tistim, ki ste v kolektiv  vnašali dobro voljo in umirjenost, vsem tistim, 

ki ste svoje sodelavce podpirali in vsem tistim, ki ste iskali poti za ugodne rešitve 

problemov in nepredvidenih situacij. Še posebej mi se namreč moramo zavedati, da 

delujemo z zgledom.  

Želim se zahvaliti tudi tehničnemu in administrativnemu osebju na šoli, ki ste s 

svojim delom doprinesli k večjemu zadovoljstvu staršev, k ugledu šole,  še posebej pa k 

temu, da je bila okolica šole urejena, učilnice čiste in da je v kuhinji kadarkoli zadišalo po 

čem okusnem. Hvala vsem, ki ste kadarkoli podaljšali svoj delovni čas, ker je bilo 

potrebno še  kaj skuhati ali pripraviti prireditveni prostor. Hvala tudi naši 

računovodkinji in tajnici v enem, ki je vedno ažurno pomagala učencem, staršem in 

strokovnim delavcem.  

Zanimive in zabavne počitnice vam želim.  Veliko veselja v naravi, na morju ali v bazenih! 

Čim več se gibljite, odkrivajte novo in preberite tudi kakšno knjigo. In ostanite zdravi!!!! 

 

 

SREČNO! 

VESELE, ZABAVNE, DEJAVNE in ZANIMIVE 

POČITNICE VAM ŽELIMO VSI!  


