
 
 

 

 

    OBJAVE, ponedeljek, 6. junij 2022 
Šolski dan: 176 
Šolski teden: 37 
Urnik: A 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 

 
 
 
V četrtek so se zbrali 
otroški in mladinski pevski 
zbori v Gornji Radgoni na 
»zborovskem boomu«. 150 
pevcev je skupno zapelo kar 
nekaj pesmi. Dogodek je bil 
simpatičen in zanimiv. Ni 
tako enostavno povezati 
toliko različnih zborov in 
slediti štirim različnim 
dirigentom. Moram pa 
posebej pohvaliti pevce 
naše šole. Peli ste brez 

besedila, suvereno in z vsem srcem. Hvaležna sem tudi, je med pevci tudi nekaj naših 
fantov. Na vse skupaj sem izjemo ponosna. Še posebej zaradi tega, ker smo najmanjša 
šola v Upravni enoti pa je modra barva izstopala. Hvala naši zborovodkinji Nataliji 
Šijanec za odlično opravljeno delo. In hvala obema Petrama za spremljanje učencev na 
prireditev.  
 
Ta vikend je potekalo mednarodno tekmovanje SLOVENIJA OPEN. Naša dekleta, ki 
obiskujejo twirling klub so bile zelo uspešne. Želim izpostaviti Tijo Bračič, ki je dobila 
bronasto odličje, Špela Šipek pa je v skupinski koreografiji z še nekaj dekleti dosegla 
srebrno medaljo. Super dekleta. Kar korajžno tako naprej. 
 
Prejšnji teden smo zaključili z ekskurzijami. In kako je bilo? 
 
Učenci prvega triletja so preživeli lep dan v naši prestolnici. Po prihodu v Ljubljano so 
raziskovali ter preizkušali najrazličnejše poskuse v Hiši eksperimentov ter se ob 
izkustveni delavnici učili o različnih plinih. S tirno železnico so se odpeljali na grad ter si 
mesto ogledali z višine. Sprehodili so se od Prešernovega trga proti Kongresnemu trgu, 
si ogledali Narodno in univerzitetno knjižnico, prečkali Šuštarski most ter se po 
Cankarjevem nabrežju sprehodili do najstarejše hiše v Ljubljani. Pri ogledu niso pozabili 
na Mestno hišo, Robbov vodnjak, tržnico, nekateri pa so imeli srečo, da so videli tudi 
Povodnega moža.  



 
 

 

 

Po mestnih dogodivščinah so se sprostili v živalskem vrtu, kjer so imeli možnost 
bližnjega spoznavanja s kuščarji in plazilci. 
Dan je bil nadvse prijeten in zanimiv.  Hvala vsem, ki ste ga pomagali ustvarjati. Vse 
dogodivščine si boste lahko ogledali v galeriji.  
 
V petek so se učenci 4. in 5. razreda odpravili na izlet v Ljubljano. Najprej so se pomudili 
v živalskem vrtu, kjer so lahko od blizu videli veliko različnih živali, tudi nekaj ogroženih 
vrst. Na naslednji postaji, v šolskem muzeju pa jih je poleg gospodične učiteljice čakala 
tudi koruza v kotu, lesena oslovska klop ter zelo zanimiva ura lepega vedenja. Za 
zaključek so si ogledali se naše lepo glavno mesto, potešili lakoto po Mc'Donaldsu in se 
veseli ob spremljavi zapetih pesmi na avtobusu odpravili proti Negovi.  
 
 
V petek so imeli učenci od 6. do 9. razreda ekskurzijo na Gorenjsko. Pod vodstvom so si 
ogledali Radovljico s Šivčevo hišo. Pot so nadaljevali v Begunje, kjer so obiskali muzej 
Talcev in Smučarski muzej Elan. Na smučarskem simulatorju so se lahko pomerili v 
smučanju po smučarski progi. Pot so nadaljevali v Vrbo in obiskali rojstno hišo Franceta 
Prešerna. Na Bledu so se sprehodili ob jezeru in se posladkali s sladoledom. Na poti 
domov so učenci sprejeli izziv 5 minutne vožnje v popolni tišini. Po nekaj poskusih jim je 
to uspelo, kljub temu, da smo jih učiteljice poskušale zmotiti, da bi spregovorili. Čestitke 
za vztrajnost in odločnost in pohvale za upoštevanje dogovorov in primerno obnašane. 
 

 
V torek, 7.6. dobimo na šolo ovrednotene preizkuse znanja za 6. razred, zato si učenci 
prinesite v šolo vaše šifre. 
 
 V torek, 7. 6. bomo na šoli gostili ravnatelje Upravne enote Gornja Radgona. Srečanje bo 
v gospodinjski učilnici, zato prosim za uvidevnost in vljudno obnašanje. 
 
 
 

V sredo, 8. junija je državni praznik. 8. 
junija 1508 se je na Rašici pri Velikih Laščah 
rodil protestantski duhovnik, prevajalec, 
pisatelj, znan tudi kot slovenski Martin 
Luther, Primož Trubar. Zgodovinarji si niso 
povsem enotni glede njegovega rojstnega 
datuma, saj nekateri trdijo da se je rodil dan 
kasneje, torej 9. junija. Prvi slovenski knjigi 

Catechismus (Katekizem) in Abecedarium (Abecednik), s katerima je Trubar postavil 
temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti, sta izšli leta 1550 v nemškem mestu 
Tübingen. Od leta 2010 je 8. junij dan Primoža Trubarja in državni praznik (ne pa dela 
prost dan). Trubar velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in 
eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine na sploh, pa tudi začetnika 



 
 

 

 

slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. K formiranju te je prispevala 
predvsem protestantska miselnost, da naj cerkveno obredje poteka v ljudskem jeziku in 
ne v latinščini.  

Prosim vse, ki imate doma še knjige iz 
šolske knjižnice, da jih vrnete. Posebej 
to velja za devetošolce.  
 
 
 
 
 
 

Tako kot vrsto let nazaj, smo tudi letos na nivoju šole in vrtca sodelovali v dobrodelni 
akciji Slovenske Karitas Pokloni zvezek. Zbiranja zvezkov in drugih šolskih potrebščin 
zaključujemo v tem tednu. Še vedno ste vabljeni k sodelovanju, hkrati pa se vsem 
zahvaljujem za vašo podporo.  
 

Naj bo začetek tedna delaven in prijazen, še posebej pa dišeč po ljubezni do naše 
Slovenije.  
 


