
 

 

 

 
OBJAVE 34, ponedeljek, 16. maj 2022 

Šolski dan: 161 
Šolski teden: 34 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 

V prejšnjem tednu se je zaključilo NPZ. Sedaj se ocenjujejo NPZ-ji iz slovenščine in 

matematike za 9. razred, kmalu pa bodo podana še navodila za vrednotenje za ostale 

predmete.   

V petek, 13. maja, so učenci 8. razreda pripravili skupno večerjo za starše in za 

strokovne delavce. Vsem skupaj se zahvaljujem za prijazno in okusno pogostitev. Hvala 

tudi razredničarki in seveda kuharju Bogdanu in kuharici Barbari. Vseeno so bile ob vsej 

pomoči potrebne spretne kuharske roke, še posebej zato, ker c španski kulinariki nismo 

ravno najbolj vešči.  

V torek, 10. 5. 2022, je na OŠ Gornja Radgona 
potekalo medobčinsko atletsko tekmovanje. Učenci 
šestih osnovnih šol so pomerili svoje moči, 
vzdržljivost in hitrost v sedmih disciplinah. Ponosni 
smo na naše tri učenke, ki so osvojile lepe rezultate. 
Dve sta se uvrstile na področno tekmovanje, ki bo v 
četrtek, 19. maja v Murski Soboti. Veliko uspeha in 
športne sreče tudi tam.  
Rezultati so sledeči: 

Ime in priimek mesto disciplina rezultat 
Katrin Kaučič 2. skok v daljino 4.30m 

Ines Kaučič 2. krogla 7.75m 

Alisa C. Klobasa 5. 300m 58.37s 

 

 

V soboto je na gradu Negova potekal grajski dan. Bilo je res pestro dogajanje, kjer so se 
obiskovalci lahko preizkusili v najrazličnejših srednjeveških opravilih. Od predenja na 
kolovratu, tesanja, brušenja nožev in sekir, pečatenja, izdelave nakita, preizkušanja 
kaligrafskih sposobnosti,  do pravega viteškega mečevanja.  
Našo šolo je zastopalo 10 učencev.   
Tretješolke Aneja, Lara, Polona, Lina, Tina in Nika so prebirale grajske zgodbe, ki so jih 
zapisale in ilustrirale popolnoma same in tako stopile v svet pisateljevanja.  



 

 

 

Mlade moderatorke Špela, Tia in Zoja pa so skozi 
cel dan odlično vodile prireditev, opravile več kot 
10 intervjujev ter bile učiteljici Petri res v pomoč.  
Seveda pa bi zelo pogrešali izjemnega grajskega 
oznanjevalca in bobnarja Lada, ki je svojo nalogo 
opravil do potankosti.  
Čestitke in hvala vsem učencem. Bili ste nam v 
ponos. In hvala tudi učiteljici Petri, ki na tak način 
promovira našo šolo in se tako šola vključuje tudi v 
dejavnosti lokalne skupnosti. 
 
 

 

Na včerajšnji dan, na 15. 5.  praznujemo mednarodni dan družin, smo 
pa tudi v letu družine. V zadnjih štiridesetih letih se je delež družin 
brez otrok povečal za skoraj polovico, zmanjšal se je tudi delež družin 
z dvema ali več otroki, sporoča statistični urad. Pred 40 leti je v 
družinah živelo 88 odstotkov prebivalcev. Od tedaj se je več kot 
podvojil delež ljudi, ki živijo sami. V štirih desetletjih se je povečal 
delež družin brez otrok in zmanjšal delež družin z dvema ali več 
otroki. Tudi delež velikih družin, kamor v Sloveniji štejemo družine s 
tremi ali več otroki, se je zmanjšal. 

 

S "Tekom podnebne solidarnosti" bomo danes 
pri urah športa obeležili Svetovni dan 
podnebnih sprememb, ki ga obeležujemo 15. 
maja. Podnebne spremembe so ena največjih 
groženj človeštvu, ki se že občuti tudi pri nas 
(temperatura zraka, vode, upadanje biotske 
raznovrstnosti, zmanjšanje snežne odeje, 
padavine, naravne nesreče).  Dejstva, da so 
podnebne spremembe posledica človekovih 
aktivnosti, ne moremo več zanikati. Lahko pa 
veliko energije usmerimo v medsebojno povezovanje in skupaj dosežemo cilj, da naš 
planet ponovno zadiha.  Zato zberimo danes čim več kilometrov in z njimi pomagajmo 
graditi že 11 krog solidarnosti okoli planeta Zemlja. 

Tekli bomo tudi 25. maja, ko obeležujemo Dan Afrike, saj je naš tek namenjen 
solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih 
sprememb najbolj prizadenejo. 

V četrtek, 19. 5. 2022, je kar nekaj dogodkov za našo šolo. 

a/ Otrokom iz vrtca in učencem od 1. do 4. razreda se bo predstavila glasbena šola 
Gornja Radgona. Termin dogodka je ob 12. uri. 
b/Področno tekmovanje iz atletike ob 9.30 uri v MS.  
c/ Seja sveta zavoda ob 18. uri. 



 

 

 

V petek, 20. maja, pa boste vsi tisti, ki ste zaključili bralno značko povabljeni v 
popoldansko doživljanje bralnih popotovanj iz knjige v knjigo in morda še kam.  

 

V petek, 20. maja, je svetovni dan čebel. Na ta dan se je rodil 

utemeljitelj čebelarstva Anton Janša, ki je bil dvorni učitelj 

čebel na Dunaju.   

Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili za 
svetovni dan čebel. Dan je namenjen predvsem zavedanju 
izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. Slovenija je 
predlagala, da se svetovni dan čebel zaznamuje v maju, ko so 
čebele na severni polobli najdejavnejše in se začnejo 
razmnoževati, obenem pa je v tem času potreba po opraševanju 
največja, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas spravila čebeljega 

pridelka ter s tem dnevi in tedni medu. 

V soboto, 21. maja, je svetovni dan kulturne raznolikosti 
za dialog in razvoj.  

Edini način podpore vrednotam in načelom, ki združujejo 
ljudi, je nenehno spodbujanje in udejanjanje kulturne 
raznolikosti, ki ima moč odvračati od ekstremizmov in 
prispevati k razvoju vseh. Spoštovanje kulturne 
raznolikosti predstavlja podporni steber za sožitje in 
razvoj skupnosti, saj daje manjšinskim skupnostim 
priložnost za enakopravno kulturno (so)ustvarjanje v 
večinski družbi. 

In še posebno obvestilo za učence 3. , 4. in 5. razreda. Zadnji dve leti se učenci niste 

mogli voziti z Jumicar avtomobilčki. Po premoru se bo dejavnost spet lahko uresničila. V 

ponedeljek, 23. 5. 2022, boste te atrakcije spet deležni. Veliko zabave vam želim in 

seveda, kar je najpomembnejše, upoštevanje navodil in prometnih predpisov.  

Ne pozabite na papir. Čaka keson. Še enkrat pa bi rada opozorila, da se zbira samo papir, 

ne pa karton ali kakšne papirnate vrečke semenarn. Če se v kesov vrže karkoli drugega 

kot papir ( časopis, revije, stare knjige, zvezki, učbeniki, kuverte, reklame)bomo to dobili 

zaračunano in še odšteto. Kartoni, lepenke in podobne stvari se ne smejo metati v keson. 

Obnašanje na šolskem avtobusu. V zadnjem času večkrat dobim klice šoferjev, ki vas 

vozijo na šolskem avtobusu. Delate škodo. Ko eno zadevo glede škode uredimo, že slišim, 

da z vozovnico delate rise po sedežih. Kaj bi vam tudi bilo vseeno, če bi kdo po vašem 

osebnem avtu naredil sledi s ključi? Bi bilo to vašim staršem všeč? Morda pa bi bilo bolje, 

da bi vsi tiste, ki se ne držite pravil hodili v šolo s kolesom, ali pa peš? Kaj menite? Če še 

dobim samo eno sporočilo o neprimernem vedenju in delanju škode na avtobusu, potem 

se bom vključila še sama osebno.  

Zdaj pa kar smelo v nov delovni teden. 



 

 

 

 


