
 
OBJAVE 29, ponedeljek, 4. april 2022 

Šolski dan: 135 
Šolski teden: 29 
Urnik: A 
 
Pozdravljeni! 
 

Naša šola se je pridružila dobrodelnemu projektu mariborskega 
humanitarnega društva UP-ornik »6.000.000 ladjic za 6.000.000 
žrtev«. Namen akcije je zbrati šest milijonov ladjic za šest milijonov 
žrtev holokavsta. Ladjice bomo poslali na Srednjo ekonomsko 
šolo  in gimnazijo Maribor.  Iz zbranih ladjic  bo skupina študentov 
arhitekture ustvarila umetniško inštalacijo, ki bo na voljo za ogled 
na SEŠG Maribor. Ob končani inštalaciji bodo ladjice poslali v 
reciklažo. Zbrani denar bo namenjen društvu UP-ornik za plačilo 
najnujnejših položnic ter nakup trgovinskih darilnih kartic za vse 
uporabnike. 

Učenci naše šole so pridno izdelovali ladjice in jih skupaj ustvarili 
1649! Vsem sodelujočim učencem se zahvaljujemo za sodelovanje.  

 
 

V petek, 1.4.2022. je bilo na OŠ III v Murski Soboti Regijsko 

tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelav. 

Tekmovalci naše šole so se dobro odrezali.  

Posebna pohvala pa gre učenki 3.r Niki Bratkovič, ki je v 

kategoriji K1 - Konstruiranje z Lego gradniki ugnala veliko 

številčno fantovsko konkurenco in zmagala, osvojila 1.mesto 

in zlato sovico.  

Nika se bo 14.5.2022 udeležila državnega tekmovanja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
 

V imenovani kategoriji K1 je tekmovala tudi učenka 1.r Lara 

Rojko. 

Iz plastike so pa tekmovali: Matic Senekovič, Ana Fekonja. 

Iz lesa so tekmovali: Nejc Smrekar in Patricija Vogrinec. 

Iz papirja sta tekmovali: Ela Rojko in Brina Potočnik. Vsem 

iskrene čestitke za udeležbo in pogum, da ste šli na tekmovanje. Ne obupajte. 
 

Danes, 4.aprila, dobimo obisk učiteljev in učencev iz Poljske. Gostili jih bomo cel teden. 
Kot sem vam že na petkovih objavah povedala, vas prosim, da ste pozorni do njih, 



vljudni in jih pozdravljate. Dajte jim prednost, ko gredo skozi vrata. Skratka, bodimo 
dobri gostitelji. 
 
Prav tako vas prosim, posebej punce v 1. nadstropju predmetne stopnje, da poskrbite za 
ustrezno čistočo WC-ja. Ne morem razumeti namreč, da lahko za sabo nekatere pustijo 
tako svinjarijo. Mi je bilo kar slabo, ko sem dobila te fotografije. Blato leži na tleh, ali je 
pomazano po školjki. Sprašujem se, kakšen civiliziran svet smo. Na fantovskih WC-jih 
tega že dolgo nismo videli. Upam, da se to več ne bo ponovilo. 
 

Če še ima kdo namen kaj prinesti za ljudi in otroke, ki so v vojni v Ukrajini, bi prosila, da 
to storite do srede. Potem pride kombi iz Škofijske Karitas Murska Sobota, da to odpelje. 
Sem pa se skupaj z eno izmed učiteljic spraševala o našem sočutnem odnosu do ljudi, ki 
so vojni in do sočutja do brezdomskih živali. Žalostno se mi je pred oči postavljalo 
dejstvo, da smo za živali prinašali toliko vsega in v ogromnih količinah, za ljudi pa ni 
takega odziva. Sem neko mamico iz druge šole slišala, da je svojemu otroku povedala: 
»Če nama nihče nič ne da, potem ne bova midva drugim dajala!« Ko sem slišala te 
besede, sem samo onemela in nisem imela besed. Dragi moji, mi nismo vojni, mi ne 
trpimo pomanjkanja in ne lakote. Ni nam treba bežati. Še vedno smo doma. In sprašujem 
se, kaj sporoča ta mama svojemu otroku.  
Posebej bi pohvalila pa starše in zaposlene v vrtcu, ki so nabrali, kar nekaj škatel pomoči. 

V tem tednu je kar nekaj nadomeščanj. Učitelji so odsotni zaradi bolezni in zaradi 
aktivnosti, ki se jih pelje v okviru Erasmus projekta. Zato prosim vse vas za 
potrpežljivost. Če boste kje brez učitelja, to nemudoma sporočite v tajništvo. 

 

Naj bo deloven in zanimiv teden. 


