
 
OBJAVE 38, ponedeljek, 14. junij 2021 

Šolski dan: 182 

Šolski teden: 38 

Urnik: B 

 

Pozdravljeni! 

Že diši po počitnicah. Otroški in mladostniški nemir in veselo razpoloženje  je v zraku. In 

prav je tako. Veselim se z vsemi vami, ki ste uspešno zaključili še eno šolsko leto.  Za 

tiste, ki vam pa še to ni uspelo, držim pesti, da boste zmogli. Verjetno ob koncu leta lahko 

iskreno porečete, da ni bilo tako težko.   

V četrtek so bili objavljeni uradni rezultati državnega tekmovanja iz nemščine. Učenec 9. 
razreda Blaž Kaučič prejme srebrno priznanje. Iskrene čestitke!  
Mentorica in obenem njegova razredničarka Mateja Šajhar je zelo ponosna nanj in 
seveda vsi ostali. 
 

V petek ste učenci 6.- 9. razreda preživeli zanimiv tehniški dan v Velenju. Obiskali ste 
vzorčno hišo - Pattern city, kjer ste učenci imeli možnost preizkusiti  se v obrtniških 
delih. Tako ste pleskali stene, polagali tapete, barvali ograjo, polagali ploščice in vezali 
električne kable. Prav tako ste reševali poklicne izzive v VR okolju.  
 Sprostili in uživali ste v drugačnem šolskem dnevu. Tako je zapisala vodja TD, ga. Blanka 
Mlakar. 
 

Tudi devetošolci  imate danes zaključno valeto. Verjamem v odlično prireditev, 

namenjeno vašemu slovesu. Vidimo se ob 17. uri. Tako zaključujete osnovnošolsko 

izobraževanje in pričenja se novo obdobje vašega življenja, ki od vas zahteva že več 

samostojnosti in odgovornosti. Tudi razredničarka ga. Mateja Šajhar se poslavlja od 

svoje generacije učencev, ki jih je varovala kot svoja piščeta. Učenci 9. razreda imajo 

danes tudi TD, da v dopoldanskem času zaključijo priprave na valeto in postavijo sceno. 

Jutri, v torek, 15. junija, je zaključek ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda.  



Učenci 9. in 4. razreda imajo tehnični dan.  

Prav tako je v torek, 15. junija srečanje z bodočimi 

prvošolci. Srečanje bo potekalo v telovadnici s pričetkom ob 

16. uri, kasneje pa bodo nadaljevali svoje zaključno srečanje 

taisti otroci kot mini maturanti. Potrebno je opozoriti vse 

prisotne na dogodku, da je potrebno upoštevati ukrepe, glede 

varovanja pred epidemijo. Vstop šolsko telovadnico je torej 

dovoljen samo z masko.   

V 

sredo, 16. 6. imajo šestošolci 

plavalni športni dan v 

Termalnem kopališču 

Zdravilišča Radenci.  Opravili 

bomo testiranje v znanju 

plavanja v okviru programa 

Naučimo se plavati, ki v 

nacionalnem programu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poteka na državni 

ravni. Želimo jim uspešen in varen dan. Spremlja jih učiteljica Vesna.  

 

Ob zaključku šolskega leta župan občine Gornja Radgona, g. Stanislav Rojko, vsako leto 

sprejme uspešne učence, ki so zaključili šolanje na obeh osnovnih šola in na obeh 

glasbenih šolah. Letos je za organizacijo sprejema odgovorna zasebna glasbena šola 

Maestro. Iz naše šole se bo sprejema pri županu udeležila učenka Jana Celcar. Iskrene 

čestitke. Sprejem bo v sredo, 16. junija ob 13. uri. Med strokovnimi delavci bosta na 

tem srečanju tudi razredničarka ga. Mateja Šajhar in učiteljica Sonja Jagarinec, ki se to 

šolsko leto prav tako poslavlja in odhaja v pokoj. Glede na njeno vitalnost in odprtost za 

zdravo naravno življenje, bo neizmerno uživala v vsem, kar nam življenje v sožitju z 

naravo prinaša dobrega. In to ji z veseljem tudi želimo. 

V petek, 18. junija praznujemo na naši 

šoli 30-letnico samostojne države. 

Pomembno je, da se veselimo rojstnega 

dne naše Slovenije in se zavedamo 

pomembnosti samostojnosti. Ravno 

zaradi tega in tudi zato, ker je naloga 

šole, da privzgaja vrednoto domoljubje, 

bomo tega dne ob 17. uri imeli proslavo z 

naslovom, Vse najboljše Slovenija! 

Zaradi epidemioloških ukrepov, ki jih 

moramo še vedno upoštevati, moramo 

omejiti število obiskovalcev, zato prosimo, da se proslave udeleži le eden iz družine 



naših otrok oz. učencev. V notranjih prostorih je potrebno nositi masko. Župan občine g. 

Stanislav Rojko pa je omogočil, da se bo proslava snemala in si jo boste lahko tudi 

ogledali. Proslava ob 30-letnici samostojne Slovenije je občinska proslava. Učenci in 

zaposleni na šoli smo se nanjo skrbno pripravljali in vanjo vložili veliko idej in časa, zato 

si jo bo vredno ogledati, če nanjo ne boste mogli priti. 

Za ta teden je zaradi priprav na proslavo vsa popoldanska dejavnost zunanjih klubov 

odpovedana.  

Počasi zaključujemo Karitasovo akcijo Pokloni zvezek v kateri sodeluje 204 osnovnih šol 
ter 83  vrtcev in zavodov v Sloveniji.  Tudi naša šola in vrtec sta med njimi. Skupaj smo 
zbrali že preko 90 zvezkov in drugih šolskih potrebščin. Še vedno ste vabljeni k 
sodelovanju, hkrati pa se vsem zahvaljujem za vašo solidarnost.  

Humanitarna akcija zbiranja zamaškov se bo nadaljevala še v naslednje šolsko leto, saj 

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 le eno terapijo na teden, kar 

je premalo za kakršen koli napredek. Vabim vas, da akcijo čim bolj podprete s ciljem, da 

fantku tudi z našim prispevkom omogočimo čim več dodatnih terapij 

 

Zdaj pa kar prisluhnite učiteljem. 


