
 
  

OBJAVE 5, ponedeljek, 27. september 2021 

Šolski dan:18 

Šolski teden:5 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

V prejšnjem tednu smo obeležili dan športa na različne načine. Eni ste obiskali doživetveni 
park v Križevcih, drugi ste bili pustolovci na Betnavi, tretji ste imeli športni dan. 
Verjamem, da gibanja in športanja ni nikoli dovolj. 

Danes, v ponedeljek, imajo tehniški dan učenci 6. razreda. Učitelji, ki poučujejo v 6. 
razredu nadomeščajo učiteljico za TIT. 

V torek, 28. 9. 2021, je seja sveta staršev ob 16. uri in ob 18. uri še seja sveta zavoda v 
likovni učilnici.  

V sredo, 29. septembra je zdravniški in zobozdravniški pregled učence 8. razreda, za 
učence 9. razreda pa samo zobozdravniški. za 

 

V sredo, 29. septembra je obletnica 
smrti posebno izjemne osebnosti, po 
kateri naša šola nosi tudi ime. To je 
akademik dr. Anton Trstenjak. Od 
njegove smrti mineva 24 let.  Niti si 
ne morem zamisliti, da so ta leta tako 
hitro pretekla. Ne glede na dolžino 
časa,  ki je pretekel, je njegova 
zapuščina še vedno aktualna, čeprav 
je ponekod njegov jezik že arhaičen, a 
za branje zanimivo odkrivanje 
sočnosti in bogastva slovenskega 
jezika. Bil je trden Slovenec z 
globokim prepričanjem, da slovenski 
narod mora biti elita med velikimi 

narodi, da obstane. Zato z upanjem in zaupanjem predaja Slovencem sporočilo, da morajo 
za ohranitev lastne identitete »držati skupaj«, če se želijo ohraniti kot narod.  

Leta 1996, koncem meseca julija sem ga sama imela možnost in priložnost osebno 
spoznati. Takrat se mi še sanjalo ni, da bom nekoč ravnateljica na njegovi šoli. Bil je 
slaboten, saj je po bolezni bil na okrevanju v zdravilišču Radenci. V juniju 1996, ko je bila 
otvoritev nove šole, kateri je določil tople, svetle, pomirjujoče barve, bi naj imel slavnostni 
nagovor. A žal je zbolel. Zato  je sedaj, ko je toliko okreval, želel videti, kako izgledajo 
barve, ki jih je izbral za našo šolo. Ni zmogel sam hoditi, zato sta ga pod vsako roko prijela 
nekdanji računovodja šole g. Milan Vrbnjak, pod drugo pa že pokojni učitelj matematike 



 
  

g. Harold Starovasnik. Žal si ni mogel ogledati celotne šole, temveč le nekaj prostorov v 
pritličju. V spodnjem prostoru, kjer je bila takrat gospodinjska učilnica, danes pa je 
zbornica, se je pripravila majhna pogostitev njemu v pozornost. Žal, ni mogel kaj veliko 
jesti, saj je imel težave tudi z želodcem.  

Še danes imam pred sabo njegovo živo podobo, kako je bil jasnih in čistih misli in kako se 
je še  šalil na račun moških, da prav oni morajo jesti orehe, ki so bili na narezku, ker je to 
dobro za njihovo moč. Čeprav je bil telesno izjemno šibak, je še vedno imel gromki glas in 
tisti njegov hrustljavi R.  

S seboj sem imela tudi njegovo knjigo Po sledeh človeka. V tistih časih je bilo že težje dobiti 
njegove knjige, ker so bile razprodane. Prosila sem ga za njegov podpis. Čeprav mu je roka 
že močno drhtela, imam verjetno enega izmed njegovih zadnjih podpisov. Zato mi je ta 
knjiga tako dragocena in vredna.  

Izjemno hvaležna sem za ta popoldan, ko mi je bilo dano, da sem dr. Trstenjaka spoznala 
v živo. Zato upam in si želim, da me razumete, zakaj mi toliko pomeni, da se ohrani spomin 
nanj, da ohranimo Trstenjakov pohod na njegovo domačijo, da učenci pišete seminarsko 
nalogo o njem, in da učilnice vedno znova prepleskamo v njegovih barvah. Danes, po 
tolikih letih vem, da tisti 27. julij 1996, ni bilo za naju naključno, temveč načrtno srečanje. 

Čez dobra dva meseca, po tem srečanju je umrl v svojem stanovanju na Resljevi v Ljubljani. 

Imam pa en predlog. Velikokrat sem že videla portrete učencev našega pesnika Prešerna, 
še nikoli pa se noben ni spomnil, da bi narisali portret dr. Trstenjaka. Morda pa boste 
enkrat zbrali dovolj poguma, da naredite tudi to.  

Mesec oktober, ki je že pred vratmi, je mesec občinskih praznovanj. V petek, 1. oktobra, 
je slavnostna seja občine Gornja Radgona s pričetkom ob 18. uri. Predhodno je še ob 17. 
uri odprtje likovne razstave Razpad, razkroj, pred. Pred Domom kulture pa bo ob 17.30 
predstavljeni panoji o osamosvojitveni vojni.  Kar nekaj dogodkov se pripravlja, zato je 
prav, če se katerih udeležimo. Natančen razpored je objavljen na spletnih straneh občine 
in Kultprotuora. Npr. v soboto, 2. 10. bo od 15. ure dalje program za otroke v mladinskem 
centru.  

1. oktober je za mednarodni dan starejših 
razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako 
leto na ta dan s posebno pozornostjo 
razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s 
starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri kateri naj 
bi se na splošno začela starost, ni določena. V 
Sloveniji običajno označujemo z besedo starejši 
osebe, stare 65 ali več let (65+). Vsak peti 
prebivalec oz. prebivalka Slovenije je starejši od 
65 let. Nekateri smo že zelo blizu te meje, ostali 
pa se ji počasi, počasi bližate. Vsi bomo nekoč 

starejši, zato se že danes obnašajmo do starejših na tak način, kot bi si mi želeli, da se 
drugi vedejo do nas, ko bomo  prestopili to mejo. 



 
  

 

Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. 

Vsako leto oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta 
Oktober – mesec požarne varnosti. Letošnja tema je požarna 
varnost v prostem času in poteka pod sloganom Kdor za 
požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi. 
Namen letošnjega projekta je opozoriti prebivalce, da je tudi 
med preživljanjem prostega časa veliko nevarnosti, ki lahko 
povzročijo požar. 

 

 
 

 V ponedeljek, 4. oktobra je obeležitev dneva boja 
proti mučenju živali, in sicer bi začeli  z našo 
uspešno/bogato tradicionalno akcijo zbiranja 
hrane za prostoživeče živali po razredih, hkrati pa 
ta dan ODS  izkoristili za  ponujene storitve DZŽP 
Pomurja in izvedli:  
 7. 30 predavanje Od boksa ... za učence od 4. do 9. 
r. (v telovadnici),  
 8. 20 delavnica Klici iz terena za učence 2. r. 
(učilnica 2. r.),  
 9. 00 delavnica Klici iz terena za učence 3. r. (14 
učilnica 3. r.). 
 
 

 

Zdaj pa je čas, da se pouk prične. Uspešno delo in čim več novih spoznanj. 


