
 
 
 

OBJAVE 14, ponedeljek, 5. december 2022 
 
Šolski teden: 14 
 
Dobro jutro! 
 
V torek, 29. 11., se je izvedlo šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 
za učence 8. in 9. razreda. Sodelovale so Patricija Vogrinec, Sara Režonja, Zoja 
Gradiščaj, Tia Lucia Ornik in Laura Šenekar. Naloga je bila glede na prebrano pesniško 
zbirko Vinka Möderndorferja, Romeo in Julija iz sosednje ulice, napisati razlagalni spis. 
Vse učenke so svojo nalogo odlično opravile in v četrtek, 8. 12. bomo neuradno izvedeli 
katera se je uvrstila na regijsko tekmovanje, ki bo v mesecu januarju.  
Danes so v času ur ODS potekale delavnice Amnesty International, na temo človekovih 
pravic, delavnice je izvedla svetovalna delavka Urška Pliberšek.  
V torek, 6. 12. 2022, bo prvo šolsko uro potekalo predavanje s strani policista, 
kriminalista in delavcev s centra za socialno delo. Predavanje bo na temo 
medvrstniškega nasilja in bo za učence od 6. do 9. razreda. Predavanje se bo izvedlo v 
učilnici 5. razreda. 
V torek bo ob 13. uri potekalo tekmovanje iz zgodovine, tekmovanja se bodo udeležile 
devetošolke Laura Šenekar, Ines Marinič in Zoja Gradiščaj. 
V četrtek, 8. 12. 2022, bo ob 17. uri v telovadnici Gornja Radgona, dobrodelna 
prireditev z naslovom Plakat miru. Lions klub Gornja Radgona pripravlja likovno 
razstavo z deli učencev šol UE Gornja Radgona, med katerimi so tudi dela naših 
učencev, sledil bo kulturni program v izvedbi učencev vseh šol in koncert radgonskega 
raperja Leopolda I. Na dobrodelno prireditev ste vabljeni tako učenci, zaposleni in 
starši. 
V nedeljo, 11. 12. 2022, bo ob 15.00 v naši telovadnici koncert ljudskih pevk iz Negove. 
Nekaj točk bodo prispevali tudi naši učenci za kar se zahvaljujem njim in mentorjem.  
V tem tednu potekajo intenzivne priprave na naš dobrodelni koncert z državno 
proslavo. Hvala vsem za trud in razumevanje. 
 
Zaključili smo z akcijo zbiranja starega papirja. Res sem vesel, da je vsem skupaj uspelo 
zbrati 3 tone papirja in tako napolniti keson v petih dneh. Po razredih smo zbrali 
naslednje količine: 

Razred Količina v kg 

Vrtec 565 

1. razred 296 

2. razred 400 

3. razred 108 

4. razred 277 

5. razred 329 



 
 
 

6. razred 241 

7. razred 580 

8. razred 204 

9. razred 243 

 
Največ papirja so tako zbrali sedmošolci, ki so pripeljali več kot pol tone papirja. Učence 
in starše, že zdaj vas pozivam, da hranite star papir, saj bomo zbiralno akcijo ponovili v 
prihodnje leto v mesecu maju. 
 
Nocoj nas bo obiskal sveti Miklavž, prvi med dobrimi možmi. Sveti Miklavž nas uči 
dobrote. Naši starši in stari starši so bili veseli, če so od Miklavža prejeli pomarančo, 
suhe fige ali jabolčne krhlje. Danes si otroci želite veliko bogatejša darila. Vendar bistvo 
praznikov ni obdarovanje, ampak čas, ki ga preživimo z družino in prijatelji, da se skupaj 
spomnimo na lepe stvari, ki so se nam zgodile skozi leto. Dobro je, da se spomnimo 
tudi na tiste, ki nimajo takšne sreče v življenju, zato je prav, da smo v tem prazničnem 
obdobju tudi tudi dobrodelni. 
 
Vsem skupaj želim uspešen teden. 
 
Matej Kraner 
 
 
 
 


