
 
 

OBJAVE 4,   ponedeljek, 20. september 2021 

Šolski dan: 13 
Šolski teden: 4 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 
Vrnili so se učenci iz šole v naravi. 
Učenci 7. in 8. razreda so skupaj z razredničarkama, učiteljico Jerico Golob Peterka in 

Evgenijo Peternel, v ponedeljek, 13. 9., zjutraj v Mariboru vstopili na vlak in pričeli pot 

proti Tolminu. Le-ta je bila ne samo dolga in naporna, ampak tudi zanimiva. V petih dneh 

se je zvrstil naravoslovno športni program, kamor so bile vključene še vsebine drugih 

predmetov. Spoznavali so bližnjo okolico, ki skriva marsikaj. Zanimivo je bilo sotočje 

dveh rek, Tolminke in Soče. Spoznali so rastlino, s katero si lahko naredijo milo, seveda, 

če jo namočijo v vodo. Preizkusili so se v metanju kamnov in si namočili noge v Soči. 

Povzpeli so se na hrib imenovan Kozlov rob in občudovali ruševine nekdanjega gradu. 

Na poti do vrha so izvedeli marsikaj o 1. svetovni vojni in videli ostanke Soške fronte, 

spoznavali čudoviti svet rastlin in živali. Obiskali so tudi Tolminski muzej.  Zaradi novih 

ukrepov niso smeli vstopiti v Tolminska korita, so pa občudovali čudesa narave iz bližnje 

okolice. Nazaj grede so se ustavili na avstro ogrskem pokopališču. Preizkusili so svoje 

spretnosti v plezanju po plezalni steni in streljanju z lokom. Četrtek, 16. 9., se je pričel z 

orientacijskim sprehodom in nadaljeval z učenjem vezanja vrvi. Popoldan so kot prva 

šola izvedli še orientacijo po fotografijah, kar jim je šlo zelo dobro. Po večerji so skupni, 

zadnji, večer popestrili z druženjem in igrami. V petek, 17. 9., so po zajtrku izvedli še 

zadnje vsebine, nato pa se odpravili na pot proti domu. Učenci so povedali, da jim je bilo 

zelo zanimivo, četudi so bile vsebine naravoslovno športno obarvane, in da so se tudi kar 

nekaj novega naučili. 



 
 

Danes, v ponedeljek, 20.9., nas bo obiskal Žiga X. 
Gombač. Ob 8.00 smo v naši telovadnici. Vabljeni tudi 
predšolski otroci iz vrtca.  Z njim bomo korajžno 
zakorakali v Bralno značko in v branje nasploh. Žiga X 
Gombač sam zase pravi, da je »medijski multipraktik«. 
Bil je namreč glasbeni urednik in novinar, delal je v 
agenciji, ki je organizirala koncerte in druge dogodke, v 
vlogi komentatorja in voditelja je stal pred objektivi 
televizijskih kamer in tudi delo na radiu mu ni tuje. 
Poleg tega je tudi uspešen mladinski pisatelj, ki 
poudarja, da mora biti »buden otrok v tebi, če ustvarjaš 
za otroke in mladino«, sin Lin in hčerka Nija pa sta mu 
bila pri tem navdih za stik z generacijo, ki jo v svojih 
delih nagovarja. Ter nenazadnje: Žiga je tudi 
ultramaratonec, ki ne pije alkohola, ne je mesa, kruha in 
sladic, izogiba pa se tudi industrijsko predelani in mastni 
hrani. Verjamem, da bo srečanje z njim zelo zanimivo. 
 

Danes, v ponedeljek, bo 3. šolsko uro sestanek šolske skupnosti. Mentorica Mateja 
Šajhar prosi, da predstavniki pridejo v gospodinjsko učilnico. Zaradi preventivnih 
ukrepov prosimo, da iz vsakega razreda pride le en učenec. Ne pozabite na maske. 
Danes , imajo učenci 7. razreda TD, in sicer bodo urili tehnično risanje. 
 
Prejšnji četrtek se je pričel teden mobilnosti in se zaključuje s sredo, 22.9. 2021. Tega 
dne bi vas prosila, da svoje avtomobile parkiramo na spodnjem parkirišču pri gradu ali 
kje po Negovi in da vsaj na tak način pokažemo, da avtomobilov nimamo parkiranih 
pred šolo na ploščadi, saj bodo učenci risali in ustvarjali. Obiskal nas bo tudi policist iz 
PP Gornja Radgona. 
 
V torek, 21. septembra, bo za učence od 6. do 9. razreda organizirana ob 7.30 uri 
delavnica v sodelovanju z OO RK Gornja Radgona na temo prve pomoči, »rokovanje z 
defibrilatorjem«. Naprava, ki rešuje življenja, ob kateri bodo učenci ponovili osnove 
oživljanja (srčne masaže in umetnega dihanja). 
Za učence od 1.-5. razreda pa bo ob isti uri izvedena gibalna delavnica z naslovom 

»Preverimo svojo mobilnost telesa« z Anjo Jaušovec.  

V sredo ob 7.30 uri se bo delavnica z Anjo ponovila za učence od 6.- 9. raz. 

V vseh razredih drugega in tretjega triletja bomo pri urah športa nadaljevali s  

izvajanjem testa hoje na 2km.  

Približuje se 23. september, datum, ko Slovenija in šport v Sloveniji praznuje državni 

praznik »Dan slovenskega športa«. Slovenci  smo športni narod, šport je v naši naravi 

in to je prepoznala tudi država. Ta dan želimo po celotni Sloveniji preživeti športno. 



 
 

Večina šol bo izvedla športni dan. Tudi na naši šoli bomo vsi učenci in učitelji v četrtek, 

preživeli dan čim bolj športno ob različnih dejavnostih.  

Učenci prvega triletja bodo obiskali Park doživetij v Križevcih pri Ljutomeru. Na 

tematskih poligonih za krepitev kondicije, koordinacije, motorike, ravnotežja… bodo 

učenci spoznali veliko aktivnosti za preživljanje prostega časa.  

Učenci 4. in 5. raz. imajo atletski troboj.   

Učenci od 6.-9. raz. pa bodo »športali« v pustolovskem parku 

Betnava v Mariboru. Park nudi pustolovščine na sedmih 

progah, ki so speljane na različnih višinah pod krošnjami 

dreves.  Za varnost skrbijo inštruktorji, ki vas seznanijo z 

osnovami plezalne tehnike in premagovanja ovir.  

Želim, da ta dan preživite poučno, predvsem pa varno z 

veliko mero pravega adrenalinskega navdušenja. 

Podrobnejša navodila boste učenci dobili pri svojih razrednikih in učiteljici športa. 

Vesna Pintarič 

 
V sredo 22. septembra 2021 Ekipa Varni internet v sodelovanju z A1 Slovenija na vaši 
osnovni šoli izvaja izobraževalna doživetja za učence od 4. do vključno 9. razreda, po 
naslednjem razporedu:  
 
22. september 2021 (vzporedno z dvema predavateljema) 
Predavateljica 
4A od 8.20 - 9.55 ure (16 učencev) 
5A od 10.10 - 11.45 ure (14 učencev) 
6A od 11.50 - 13.40 ure (12 učencev) 
Predavatelj 
7A od 8.20 - 9.55 ure (8 učencev) 
8A od 10.10 - 11.45 ure (11 učencev) 
9A od 11.50 - 13.40 ure (8 učencev) 

http://www.varniinternet.si/


 
 

Prosim svetovalno delavko Urško in učitelja Mateja za koordinacijo teh delavnic in 

pripravo učilnic za izvedbo le-teh.  

 

V nedeljo je evropski dan jezikov. Vsako leto 
26. septembra po vsej Evropi praznujemo 
evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope 
prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 
2001. Zakaj sploh praznujemo evropski dan 
jezikov? 

Vsak dan se srečujemo predvsem s slovenščino, angleščino in nemščino. Evropski dan 
jezikov praznujemo, da se zavemo nujnosti učenja jezikov in s tem podpiramo 
večjezičnost in medkulturno razumevanje. Obenem pa se tudi opozarjamo na raznoliko 
jezikovno in kulturno pestrost Evrope in spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli 
in tudi izven nje. Verjamem, da lahko vsak najde vsaj en jezik, ki se mu zdi zanimiv in se 
ga je vedno želeli naučiti. Morda pa napišete kakšno kratko pesmico ali misel tudi v 
tujem jeziku. 

V četrtek, 23. septembra, je ob 15.00 uri strokovna konferenca.  

Obveščamo vas, da je Vlada RS na dopisni seji dne 16. 9. 2021 sprejela Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki določa za 

šolsko mladino pomembno izjemo. In sicer PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati  osebam, 

mlajšim od 15 let. 

Prav tako bi želela še posebej izpostaviti samotestiranje učencev od 7. do 9. razreda. 

To je izjemno pomembno dejanje 

vsakega odgovornega mladostnika, saj 

na tak način lahko preprečimo širjenje 

okužbe. Zelo neprijetno je, če kot 

posameznik veš, da si s svojim 

neodgovornim dejanjem okužil še 

druge sošolce. Vedno več mlajših je v 

bolnišnicah in ne smete se zanašati na 

to, da ste mladi odporni na virus. 

Prispevajte v skupno dobro in se 

samotestirajte v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj.  Tako bodo šole lahko ostajale 

odprte. Teste dobite v lekarnah s svojo zdravstveno izkaznico.  



 
 

V torek, 28. septembra, bo  seja sveta zavoda. Pričetek bo ob 18. uri. Predhodno bo pa 

tudi seja sveta staršev, in sicer ob 16.00. Glede na izpolnjevanje PCT pogojev članov obeh 

organov šole, se bomo odločili ali bo srečanje v živo ali preko videokonference. 

Uspešen teden in mirno uživanje prihajajoče jeseni. 


