
 
 

 

 

 

OBJAVE 28, ponedeljek, 28. marec 2022 

Šolski dan: 134 
Šolski teden: 28 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni dragi učenci in starši ter sodelavci! 
 
Na materinski dan, v petek, 25. marca, ste mamam in vsem obiskovalcem dobrodelnega 
koncerta, pripravili nepozaben popoldan. Že skoraj do konca napolnjena dvorana je 
povedala svoje. Pa tudi odziv gledalcev je bil dobrohoten. Marsikdo se je ustavil in izrazil 
svoje navdušenje nad odlično izpeljanim koncertom. To je tisto, zaradi česar mi naše 
prireditve ustvarjamo. Prinesti ljudem nekaj toplega in prijetnega za doživljanje, vas 
učiti veščine nastopanja in hkrati oplemenititi naš sklad šole in vrtca. 
Za vse to se zahvaljujem vsem vam: učencem, ki ste nastopali, pevcem, ki ste peli in 
plesali, vsem strokovnim delavcem šole in vrtca, ki ste vsak, na svoj način prispevali 
kamenček v mozaik celotne prireditve. Taka prireditev zahteva celosten pristop od 
priprave prireditvenega prostora, čiščenja, nadzor nad menjavo pri nastopajočih, 
priprava scene, programa, darilc, fotografiranja, snemanja, ozvočenja do kuharskih 
dobrot. Naj pa vseeno še posebej izpostavim zahvalo Petri Starovasnik Dumić in Petri 
Bajić, ki sta cele popoldneve pripravljale osrednjo zgodbo prireditve Topli potok. 
Zahvaljujem se naši zborovodkinji Nataliji Šijanec, da ji ni bilo težko imeti še dodatne 
vaje z vzgojiteljicami in učitelji za skupne pevske točke. In zahvaljujem se celi njeni 
družini.  
Vsem bo ostal ta koncert v lepem spominu. 
 

Glede matematičnega tekmovanja je 
učiteljica, ga. Evgenija Peternel zapisala: 
»V prvem razredu je priznanje usvojilo 
šest učencev, v drugem dva, v tretjem 
trije, v četrtem dva, v petem en, v šestem 
en, v osmem en in v devetem en učenec.  

Vsem, ki so zbrali pogum in se 
tekmovanja udeležili, čestitam, še posebej pa učencem, ki so usvojili bronasto priznanje. 
Podrobne informacije o rezultatih dobijo učenci pri svojih mentorjih. Noben učenec se ni 
uvrstil na nadaljnje tekmovanje.« 

Danes, v ponedeljek, 28. marca, učenci 3. razreda pišejo nacionalno 
preverjanje znanja iz slovenščine, v sredo, 30. marca pa iz matematike. 
Razredni učitelj lahko preverjanje izvede katerokoli šolsko uro na 
dan pisanja, vendar mora upoštevati, da za izvedbo preverjanja 
potrebuje do 60 minut. Do 15 minut poteka priprava in 45 minut 
reševanje preizkusa. Vsem tretješolcem želim uspešno reševanje. Na 



 
 

 

 

 

tak način bomo vsi skupaj dobili informacije, kakšno je znanje in predvsem to, kaj lahko 
naredimo, da le-to izboljšamo.  

Danes, v ponedeljek je ob 15. uri načrtovalnica, po njej so pogovorne ure za starše, s 
pričetkom ob 16. uri. Za starše učencev 4. in 8. razreda je načrtovan skupni roditeljski 
sestanek.  

Jutri, v  torek, 29. marca je tekmovanje iz slovenščine - 
Mehurčki, in sicer tekmujejo učenci prvega triletje.  

V petek, 1. 4. 2022 bo regijsko tekmovanje iz KTO v Murski 
Soboti. Udeležili se ga bomo v kategorijah Lego Dacta, 
Obdelava gradiv LES in obdelava gradiv UMETNE SNOVI. 
Tekmovalcem želim veliko uspeha. 

1. aprila je zanimivo nagajiv dan, ko si lahko privoščimo 
kakšno navihano šalo in koga potegnemo za nos in nam te 
šale ne sme zameriti. 

 
 
In na koncu objav še to! 
 
Veste, da se je energija v zadnjem času zelo podražila 
in vsi opozarjajo, da je potrebno z energijo varčno 
ravnati. Varčno se ne obnašamo samo doma, ampak 
tudi v šoli. 
Ne morem našteti, kolikokrat sem za vami ugašala luči 
v garderobi in po WC-jih in tudi po hodnikih, ko 
svetlobe več ne potrebujete. Tudi po učilnicah je 
gorela, ko ste šli k telovadbi. Moram celo povedati, da 
je na moških WC-jih manjkrat gorela luč, kot na 
ženskih. Še posebej na dekliškem  WC-ju v 2. 
nadstropju, ni odmora, ko ne bi ugasnila luč. Si lahko 
predstavljate, koliko energije gre v nič zaradi naše 
nepremišljenosti. Prosim, da se o tem pogovorite pri 
oddelčnih skupnostih.  
 
Ja, in počasi se mi začne jasniti, zakaj je bilo okno v WC-jih v 1. nadstropju večkrat na 
stežaj odprto in ne čistilke in ne hišnik ga ni odprl. Kdo bi si mislil, da ste tako prefrigani, 
a goljufate samo sebe in svoje zdravje. Žalosti me to in ravno zaradi tega početja bomo 
dopolnili tudi Pravila šolskega reda. 
 
Do konca meseca marca zbiramo še za Ukrajino in potem bomo zbrano hrano predali 
Škofijski karitas Murska Sobota. 
 
Nasvidenje. 


