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Šolski dan: 186 

Šolski teden: 39 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Šolsko leto se je zavrtelo kot blisk.  Si lahko predstavljate, 

da je pred nami samo še pet šolskih dni? To šolsko leto se 

je odvilo običajno, čeprav smo še v začetku šolskega leta 

morali upoštevati ukrepe za zavarovanje pred covid 

okužbo in se v ta namen tudi samotestirali.  Torej, smo ves 

čas lahko hodili v šolo, kar je izjemno pomembno. Žal pa 

vsi skupaj ugotavljamo, da sta dve leti izjemnih ukrepov, 

med drugim tudi pouk na daljavo, pustili posledice in 

primanjkljaje znanja. A ne samo to. Ugotavljamo, da je 

odsotnost iz šole slabo vplivala na medsebojne odnose, na 

psiho-fizično počutje mladih. Poskrbeti je potrebno za utrjenost, za čvrstost značaja. Biti 

pomehkužen, na daljši rok pomeni slabo pripravljenost na poraze in neuspehe v 

življenju. Za vse se je potrebno potruditi. Tudi za znanje, za dobro počutje, za prijatelje, 

za dobre odnose. To lahko stori vsak in življenje bo lepše in prijetnejše, zate, zame, za 

vse.  

Ob zaključku šolskega leta se želim vsem vam zahvaliti za vse tiste vaše dejavnosti, s 

katerimi ste pokazali, da   je tudi naša majhna šola veličastna in prepoznavna v širšem 

okolju. Hvala za vse vaše nastope, sodelovanja na različnih natečajih, revijah, 

tekmovanjih. Hvala za vse prijetne in zabavne trenutke, za vaše pozdrave, ko smo se 

srečevali, za vaše nasmehe in dobro voljo.  Zelo sem ponosna na vse vas, saj ste prispeva 

delček kamenčka v šolski mozaik OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Bodite ponosni, da 

ste učenci naše šole. 

Zdaj pa če nekaj tekočih informacij za ta teden: 

Želim se zahvaliti vsem vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic v vrtcu in vsem 

otrokom, ki ste tako suvereno predstavili mačje mesto v negovskem gradu. Prireditev je 

bila odlična in zelo ponosna sem na vse vas. Izjemno zadovoljni so bili tudi vsi ostali 

zbrani, ki so pohvalili trud vseh.  

Jutri, 21.junija.,  je ocenjevalna konferenca ob 14. uri.  



V četrtek, 23. junija bo zaključna prireditev ob 10. uri v šolski telovadnici.  Do te 

menjave je prišlo iz tehničnih razlogov. Na tej prireditvi se bodo podelila priznanja. V 

četrtek bo v sklopu zaključne prireditve tudi proslava ob dnevu slovenske državnosti, ki 

jo pripravljajo učenci 6. razreda skupaj z razredničarko ga. Vesno Pintarič. Sledil bo 

zabaven program posameznih razredov kot veselo popotnico na počitnice. 

Učiteljica ga. Mateja Vodenik Pangeršič, skrbnica učbeniškega 

sklada, sporoča, da morate učenci prinesti v šolo učbenike, 

izposojene iz učbeniškega sklada in jih odložiti na določeno mesto 

nekje v razredu v dogovoru z razrednikom. Na kupček pritrdite 

listek s svojim imenom, da se bo vedelo, kdo je učbenike vrnil. Če 

učbenik manjka, ga je potrebno plačati v deležu kot ga predvideva 

Pravilnik o učbeniškem  skladu. 

 

 

Kako bomo preživeli zadnji šolski dan? 

V petek, 24. 6. 2022, je zadnji šolski dan v tem šolskem letu. Jutri na konferenci se 
bomo dogovorili še o podrobnostih. Predvidoma bo v petek, na zadnji dan šole, pouk 
trajal  do 11.45, saj bomo pričeli s poukom že ob 7.30, ko ste običajno že vsi v šoli. Odvoz 
s šolskim avtobusom bo premaknjen na zgodnejšo uro, torej ob 11.50. Kosila ta dan 
načeloma ne bo, razen za prijavljene učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju. 
 

Ker se šolsko leto zaključuje, vas ponovno prosim, da pogledate tudi po obešalnikih. 

Marsikje se najde kakšno oblačilo. 

Tudi garderobne omarice morajo biti do srede  prazne, ključi pa vrnjeni in spravljeni pri 

hišniku. Vsi, ki ste ključe izgubili, boste morali poravnati ponovno izdelavo le-teh. 

 Za naslednje šolsko leto ne pozabite na šolske copate. Ti copati morajo imeti ustrezno 

protidrsno podlago. Ne veljajo hišni copati iz blaga. Z njimi lahko zdrsnete po 

stopnicah in se poškodujete.  

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je objavljen na spletni strani 

šole. Če imate še uporabne šolske pripomočke iz lanskega leta, potem ji  uredite. Ni 

potrebno kupovati novih. Tudi zvezki za posamezen predmet so lahko prav tako lanski. 

Včasih se izkaže to za koristno, saj lahko še malo pokukate nazaj, če se česa ne spomnite. 

Želim se zahvaliti tudi vsem staršem, ki so vas spodbujali in spremljali, tolažili in 

bodrili, da ste prehodili šolsko leto ob zavedanju, da se je za uspeh potrebno potruditi. 

Vsem staršem, ki so vam dali vedeti, da so domače naloge  in učenje  obveznost, ki jih pač 

morate opraviti. Vsem staršem, ki so bili naša desna roka in nam pomagali v 

sooblikovanju  vašega vrednostnega sistema. Vsem staršem, ki so prevzeli vloge 

predstavnikov v svet staršev, svet šole in v šolski sklad. Vsem staršem, ki so spoštovali 



delo učiteljev in se zavedali, da usklajeno in podporno vzgojno in učno delovanje 

učiteljev in staršev prinaša največji napredek v učni in osebnostni rasti vsakega 

posameznika. In ni jih bilo malo. Vsem staršem, ki so našli čas in se udeleževali šolskih 

predavanj, delavnic,  sestankov, prireditev in še celo sami sodelovali v dejavnostih šole.  

Zahvaljujem se tudi vsem strokovnim delavcem za prizadevnost, pozitivno 

naravnanost in promocijo šole v ožji ali širši lokalni skupnosti. Še posebna zahvala velja 

tistim učiteljem, ki ste na svoja ramena sprejeli še dodatne naloge in zaradi tega niste bili 

slabe volje, vsem tistim, ki ste v kolektiv  vnašali dobro voljo in umirjenost, vsem tistim, 

ki ste svoje sodelavce podpirali in vsem tistim, ki ste iskali poti za ugodne rešitve 

problemov in nepredvidenih situacij. Še posebej mi se namreč moramo zavedati, da 

delujemo z zgledom.  

Želim se zahvaliti tudi tehničnemu in administrativnemu osebju na šoli, ki ste s 

svojim delom doprinesli k večjemu zadovoljstvu staršev, k ugledu šole,  še posebej pa k 

temu, da je bila okolica šole urejena, učilnice čiste in da je v kuhinji kadarkoli zadišalo po 

čem okusnem. Hvala vsem, ki ste kadarkoli podaljšali svoj delovni čas, ker je bilo 

potrebno še  kaj skuhati ali pripraviti prireditveni prostor. Hvala tudi naši 

računovodkinji in tajnici v enem, ki je vedno ažurno pomagala učencem, staršem in 

strokovnim delavcem. In hvala poslovni sekretarki. 

Na koncu se poslavljam tudi sam. To so bile moje zadnje objave. Kot že veste, se 

poslavljam kot ravnateljica. Naslednje šolsko leto bo z vami g. Matej Kraner. Rada bi vam 

povedala, da vas imam neizmerno rada. Velikokrat sem vam to že povedala, a vseeno si 

želim, da to slišite še enkrat. Svoje delo kot ravnateljica sem opravljala skoraj 20 let. Ker 

sem si izbrala najlepši poklic, mi ni bilo nikoli težko, tudi takrat ne, ko ni bilo vse tako 

kot bi moralo biti. Z vami sem se učila, se smejala, se navduševala, včasih tudi zajokala. 

Bilo mi je lepo z vami, dragi učenci in tudi z vami, spoštovani sodelavci. Odnosi še vedno 

ostajajo, ne glede na to, kam nas življenjske poti vodijo. Res hvala vsem, da ste mi 

pomagali osebnostno  rasti in se ob vas krepiti za odgovorno nalogo »biti ravnatelj«! 

Zanimive in zabavne počitnice vam želim.  Veliko veselja v naravi, na morju ali v bazenih! 

Čim več se gibljite, odkrivajte novo in preberite tudi kakšno knjigo. In ostanite čili, veseli 

in polni novega elana! 

 

 

 


