
 
 

 

 

OBJAVE 35, ponedeljek, 23. maj 2022 
Šolski dan: 166 
Šolski teden: 35 
Urnik: A 
 
Dobro jutro! 
 
Konec tega šolskega leta se nam približuje z neverjetno 
naglico. Ocene se zaključujejo, pišejo se zadnji testi 
znanja in nekateri ste še vedno na tehtnici. Zato je 
potrebno  malo stisniti zobe in poiskati še nekaj volje in 
odgovornosti za boljše ocene.  
Vsako leto je pred zaključkom šolskega leta naporen del 
šolskega leta. Tako za vas, učence, kot za učitelje. 
Čeprav vsi skupaj vemo, da smo veliko bolj 
obremenjeni kot sicer, tega ne moremo spremeniti, pa 
če si še tako prizadevamo. Ob koncu šolskega leta je potrebno pokazati določeno znanje. 
Učenje na daljavo je pustilo veliko vrzeli v zanju.  
Ponovno ponavljam, kot stara plošča, da je sprotno učenje najboljša protistresna naložba 
pred ocenjevanjem, in kasneje seveda v kvalitetno trajno znanje.  
Učenje tik pred testom se imenuje kampanjsko učenje. Tako znanje je hipno, v zadnjem 
trenutku, ki hitro zbledi in izgine. Učiti se je potrebno sproti, vsak dan, vedno ob 
določenem času, ki vam najbolj ustreza. VSAK DAN!!!. In iz besedila si naredite zapiske 
ali miselne vzorce. Pri pouku vas učitelji navajajo na različne BUS-e Uporabljate jih, 
čeprav je potrebno prvotno vložiti nekaj več časa, da se jih naučite in navadite. 
Poslušajte učiteljevo razlago in si zapisujte njihova vprašanja. Ključnega pomena je 
PONAVLJANJE učne snovi. Tako preprečujete pozabljanje. 
 
 

Pa še nekaj informacij za »nazaj« 
 
V četrtek, 19. 5. 2022, sta se učenki 9. raz. v Murski Soboti udeležili regijskega 
tekmovanja iz atletike. Ines in Katrin sta se prvič pomerili na pravem atletskem stadionu 
med številnimi učenci - atleti drugih šol. Vzdušje je bilo športno, tekmovalno in v smislu 
fair play-a. Veseli smo, da sta zastopali našo šolo in dosegli lep rezultat. Ines je v suvanju 
krogle dosegla 5. mesto z rezultatom 7.49 metra, Katrin pa v skoku v daljino 7. mesto z 
rezultatom 4.12m  Čestitke obema. 
Rezultate celotnega tekmovanja si lahko ogledate na strani »TIMING Ljubljana« 
 
 
V petek je bil bralni popoldan za učence, ki so dokončali bralno značko. Kot učiteljice 
pravijo, ste bili "bralno ustvarjalni" (brali, slikali, pisali, igrali/dramatizirali ...), združili 
ste prijetno s koristnim in v nadaljevanju pobliže spoznali Blaguško jezero, čevljarsko 
delavnico z zelo "poceni" in ročno izdelanimi čevlji, spominsko obeležje 12 talcem v 

https://www.kopija-nova.si/klub-ajda/koristne-in-uporabne-vsebine/ucimo-se/sprotno-ucenje-je-bolj-ucinkovito-od-kampanjskega-ucenja


 
 

 

 

blaguškem gozdu in se seveda posladkali z najboljšim "jurjovškin" sladoledom. Na 
bralnem popoldnevu vas je bilo  od 14. do 18. 30. ure 44 učencev od 3. do 9. razreda. 
 

Državno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav je 
potekalo v soboto, 21. maja 2022, na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v Mariboru. Tekmovalci so si vstopnico za državno 
tekmovanje pridobili na sedmih regijskih tekmovanjih, ki so bila 
izvedena 1. aprila. V Mariboru je sodelovalo 96 tekmovalcev, 
pomerili so se v 13 različnih področjih. Našo šolo je zastopala 
učenka Nika Bratkovič iz 3.razreda, tekmovala je v kategoriji K1 – 
Lego in dosegla izvrstno 4.mesto. Naloga je bila dokaj zahtevna, 
saj so morali narediti avtopralnico. Iskrene čestitke Niki za 

dosežen uspeh! In seveda čestitke tudi mentorici ga. Mateji Vodenik Pangeršič. 

 
Danes, v ponedeljek, 23. 5. 2022 imajo šestošolci plavalni športni dan v Termalnem 
kopališču Zdravilišča Radenci.  Opravili bodo testiranje v znanju plavanja v okviru 
programa Naučimo se plavati, ki v nacionalnem programu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, poteka na državni ravni. Želimo jim uspešen in varen dan. Spremlja jih 
učiteljica Vesna.  
 
Prav tako vam sporočam, da JUMICAR danes zaradi slabega vremena odpade in bomo 
našli nov termin. To je sporočilo za učence od 3. do 5. razreda. 
 

Danes je ob 15. uri je tudi načrtovalnica in ob 16. uri zadnje pogovorne ure, nekateri pa 
imate tudi roditeljske sestanke. Vem za učence 8. razreda, ki bodo odprli temo za 
poklicno usmerjanje. 
 
Prosim, če razredniki razdelite obvestila za vključitev učencev od 1. do 5. razreda v 
podaljšano bivanje, ki sem jih razdelila že v četrtek. 
 
V torek 24.5.2022 bodo imeli TD - Izdelava igrač in izdelava recikliranega papirja 
učenci 1. razreda. Uspešno izvedbo vam želim.  
 
V torek imajo tudi učenci 5. razreda TD, v sklopu katerega bodo opravljali kolesarski 
izpit. Praktični del izpita, na katerega se pripravljajo že dva mesca, je sestavljen iz 
usposabljanja na spretnostnem prometnem poligonu in vožnje po javnih prometnih 
površinah.  Njihovo znanje bo preveril policist PP GR. Želimo jim veliko uspeha in čim 
manj prometa v času izpitne vožnje. 
 
Učence OPZ in MPZ še enkrat želim  spomnite na generalko za "Zborovski BUM", ki bo v 
petek, 27. 5. 2022 ob 18.00 v avli OŠ Gornja Radgona. Učence na generalko pripeljejo 
starši ob 17.45. Ob tem vam želim povedati, da sem zelo ponosna in hvaležna vsem 
tistim, ki imate posluh za petje, da to svojo sposobnost delite in ga živite. Zelo sem 
žalostna, ko pridem na vaje in vidim, da na vajah sedi samo ena devetošolka, ostalih pa 



 
 

 

 

ni, čeprav imate posluh. Zato vas še enkrat želim spomniti, da se šola skozi petje ravno 
tako promovira, zato preostale devetošolke odpojte te zadnje pesmi. 
 
Dragi učenci, res se že približuje konec šolskega leta in počasi se po milimetrih odpirajo 
vrata počitnic. Vsi skupaj si želimo, da bi bili uspešni, zato bodimo strpni in drug do 
drugega potrpežljivi. 
 
 


