
 
 
 

OBJAVE 12, ponedeljek, 21. november 2022 
 
Šolski teden: 12 
 
Dobro jutro! 
 
V petek smo na šoli obeleževali Tradicionalni slovenski zajtrk. Šola in vrtec sta tako 
obeležila dan slovenske hrane. Menim, da je dan bil zelo uspešen, zato se vsem, ki ste 
sodelovali pri pripravi iskreno zahvaljujem, predvsem pa gre zahvala učiteljici Mateji 
Vodenik Pangeršič, za organizacijo celotnega dneva. 
Danes je v preduri potekalo predavanje o Angoli. Predaval je gospod Zlatko Šajhar, za 
izvedeno predavanje se mu iskreno zahvaljujem. S tem predavanjem smo obeležili 
mednarodni dan strpnosti. 
V torek, 22. 11. 2022, bo potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika. 
Tekmovanje poteka pod vodstvom učiteljice Matej Šajhar. Vsem sodelujočim želim 
veliko uspeha.  
V sredo bodo učenci 6. in 7. razreda imeli sistematski in zobozdravstveni pregled v ZD 
Gornja Radgona.  
V sredo, 23. 11. 2022, bomo obeleževali državni praznik Dan Rudolfa Maistra. General 
Rudolf Maister-Vojanov, ki se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku, je svoja 
najpomembnejša dejanja opravil v prelomnih časih razpada Avstro-ogrskega 
cesarstva. V letih 1918-1919 je s svojo vojsko preprečil, da bi Maribor in štajersko 
Podravje priključili nemški Avstriji. 
Na svojem območju je ustanovil slovensko vojsko z okoli 4.000 vojaki in 200 častniki. 
V noči na 23. november 1918 je s svojimi soborci razorožil zaščitno stražo oziroma t. i. 
zeleno gardo mariborskih Nemcev in prevzel vojaško oblast v Mariboru. S tem je 
omogočil, da je ta del ozemlja ostal slovenski. 
Rudolf Maister je umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru, od leta 
2005 dalje pa je 23. november, kot dan Rudolfa Maistra, slovenski državni praznik. Med 
drugim je Rudof Maister neposredno zaslužen, da Slovenske gorice in tako tudi Negova 
niso bile priključene k Avstriji. 
V četrtek bo učitelj Vito Dundek pripravil izobraževanje za učitelje in vzgojiteljice o 
uporabi Lego robotkov. 
Učiteljice in učitelji OPB bodo v četrtek, 24. 11. 2022, pripravili predpraznično  
delavnico v kateri bodo učenci skupaj s starši pripravili praznične okraske. 
V petek, 25. 11. 2022, bodo učenci od 1. do 5. razreda prisostvovali delavnicam o 
prometu.  
 
Želim vam prijetno delo. 
 
Matej Kraner 
 


