
 
 

 

 

    OBJAVE, ponedeljek, 30. maj 2022 
Šolski dan: 171 
Šolski teden: 36 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 
 

Svetovni dan brez tobaka vsako leto obeležujemo 
31. maja. Kajenju tobaka pripisujemo veliko breme 
bolezni in prezgodnjih smrti, zato na ta dan po 
vsem svetu opozarjamo na hude posledice uporabe 
tobaka in spomnimo na ukrepe, ki zmanjšujejo 
uporabo tobaka in tako varujejo zdravje ljudi. 
Kajenje in pasivno kajenje (izpostavljenost 
tobačnemu dimu drugih) sta namreč eden 
najpomembnejših vzrokov za bolezni srca in ožilja. 

Le popolna opustitev kajenja lahko pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja 
ter druge bolezni, ki jih povzroča tobak. 
 
Poleg tradicionalnih tobačnih izdelkov so v Sloveniji na voljo tudi drugi izdelki z 
nikotinom, kot so elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, ne 
gori. V Sloveniji omenjene izdelke uporablja višji delež mladih kot odraslih. Elektronske 
cigarete vsebujejo številne zdravju škodljive snovi in zato niso neškodljive. Med 
mladostniki in mladimi odraslimi je uporaba elektronske cigarete posebej zaskrbljujoča 
tudi zato, ker zvišuje tveganje, da bodo kasneje kadili tobačne izdelke. Pomembno je, da 
med mladostniki in mladimi odraslimi preprečujemo uporabo teh izdelkov, ki večinoma 
vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost. Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli 
dovzetni za zasvojenost z nikotinom. Mlajši kot je posameznik ob začetku uporabe 
nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen. Zato vam vsem tistim, ki imate že kakšne ideje 
po kakršnem koli kajenju, sporočam, da bomo kaznovali vsako obliko uporabe 
kakršnega koli kajenja.  
 
Jutri, v torek, 31.5., bomo na šolo dobili tudi ovrednotene rezultate NPZ-jev za 
devetošolce. Ne pozabite na listke s šiframi. S to šifro boste lahko dostopali do svojega 
testa. Možnost vpogleda bo tri dni, prav tako tudi možnost poizvedbe, če je slučajno 
prišlo pri katerih nalogah do napak.  
 
 



 
 

 

 

V sredo, 1. 6. 2022, boste devetošolci dobili obisk s strani 
veteranov, ki vam bodo predstavili vojno za Slovenijo s 
poudarkom na dogajanju na območju Gornje Radgone. 
 

Po dveh letih bomo v sredo, 1.6.2022, ob 17. uri, ponovno 
izvedli revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, ki bo 
letos potekala kot skupni koncert vseh pevk in pevcev iz naših 
osnovnih šol, pod nazivom ZBOROVSKI BOOM. 

Vabljeni na čudovit koncert, kjer bo skupaj zapelo 150 otrok. 

Vljudno prosim, če bi lahko jutri pri objavah nagovorili učitelje 
kot spremljevalec OPZ in MPZ na "Zborovski BUM". Avtobus iz 

Negove bo odpeljal ob 13.00.  
 
V četrtek bo za učence 8. razreda od 7.30  do 9.05  predavanje (menstruacija, 
kontracepcija, spolno prenosljive bolezni) ki ga bo izvedla ga. dr. ginekologije  Nataša 
Borko Tavželj. 
Učenci 9. razreda imajo v četrtek tehniški dan. Med 8. in 9. uro bodo prisluhnili 
prestavitvi humanitarne organizacije RK, ki ga bo izvedla  ga. Katja Makovec 
sekretarka  OZRK Gor. Radgona. Od 9. do 10. ure pa boste prisluhnili predavanju o 
kontracepciji in spolno prenosljivih boleznih, ki ga bo izvedla  
 
V četrtek bodo učenci 2. razreda 3. šolsko uro sprejeti med mlade člane RK. 
 

Učenci od 6. do 9. razreda bodo v petek, 3. 
junija 2022, imeli naravoslovni dan, v okviru 
katerega bom  obiskali Gorenjsko. Odhod iz 
Negove bo ob 5.40 uri z avtobusne 
postaje, prihod v Negovo pa okrog 19. 00 
ure (izstop iz avtobusa v Sp. Ivanjcih je možen 
le s pisno izjavo staršev). S seboj učenci 
potrebujete malico in pijačo ter nekaj denarja 
za kak sladoled, po želji pa malico v 
McDonald'su . Ogledali si bomo Radovljico s 

Šivčevo hišo, v Begunjah muzej Talcev in Smučarski muzej Elan, Vrbo in Bled. Prosim, da 
upoštevajte pravila obnašanja na avtobusu in pri vseh vodenih ogledih. Želimo, da z 
Gorenjske odnesete čim več novih spoznaj in lepih spominov. Spremljevalke bodo 
učiteljice ga. Jerica Golob Peterka, Evgenija Peternel, Vesna Pintarič in  Jelka Žurman.  
 
Ob koncu šolskega leta se bomo tudi 4. in 5. razred odpravili na zaslužen končni izlet. 
Obiskali bomo belo Ljubljano, naše glavno mesto. Naš izlet bomo pričeli v Negovi in sicer 
se bomo izpred šole ob 7.00 odpravili z avtobusom proti Ljubljani. 
Tam si bomo ogledali živalski vrt, Slovenski šolski muzej in pa staro mestno jedro. Vmes 



 
 

 

 

si bomo vzeli tudi čas, da si poiščemo kaj za pod zob. Domov se vračamo predvidoma 
med 18.00 in 18.30, ja zapisal vodja ekskurzije učitelj Aleš Škrobar. 
 

Za učence 1. 
triletja ( od 1. do 
3. razreda) 
Odhod ob 7. uri 
izpred šole in 
vožnja s krajšim 
postankom na 
poti proti 
Ljubljani. Ob 
prihodu v 
prestolnico se 

bomo odpravili v hišo eksperimentov, kjer bomo imeli vodeno delavnico ter se nato še 
sami zabavali ob najrazličnejših poskusih. Nato se bomo s tirno železnico odpravili na 
Ljubljanski grad, od koder je čudovit razgled na Ljubljano in Kamniške Alpe, in se bomo 
peš spustili do centra mesta in se sprehodili do Robovega vodnjaka na Mestnem trgu, 
Kongresnega trga, Tromostovja, Prešernovega trga, na Gornji in Stari trg, čez Čevljarski 
most, na Cankarjevo nabrežje,... ter se sprehodili po osrednji mestni tržnici... Nekaj 
prostega časa bomo namenili za obrok prehrane in nakupu spominčkov. Dan pa bomo 
zaključili v živalskem vrtu, kjer bomo prav tako imeli tematsko vodenje. Po prijetni 
dogodivščini sledi le še povratek proti domu, kamor bomo prispeli ob dogovorjeni uri.   
 
 

 
  
5. junij je dan, ki je  namenjen svetovnemu dnevu varstva 
okolja. Leta 2050 bi potrebovali tri planete, če bi hoteli 
zadostiti svojemu potratnemu življenjskemu slogu. Na ta 
dan se še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, 
varstva Zemlje. Dan varstva okolja močno nagovarja 
posameznika: spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš 
planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem. 
 

 
Gospa Šipek je odpeljala 3 vreče zamaškov za njenega učenca Luka, ki ima cerebralno 
paralizo, s tem pa mu omogočimo, da je deležen dodatnih terapij za gibalni napredek. 
Gospa Šipek se zahvaljuje za vaše predano zbiranje, ki pa ga bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjem letu. 
 
 
Tako. Zdaj pa delat! 


