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Z mesecem januarjem je naša šola zakorakala v 

novo šolsko leto. Naše sedmo leto delovanja 

smo obeležili z večjim kulturnim programom. 

To so posebni trenutki, ko se spomnimo na lepe 

dogodke preteklega leta, pa tudi na izzive, s 

katerimi smo se soočali. Hkrati je to čas, ko se v 

mislih in besedah zahvalimo našim botrom in 

sponzorjem, ki ste nam pomagali zaključiti še 

eno uspešno šolsko leto. Osrednja tema 

letošnjega praznovanja so bili indijski festivali. 

Tako so naši učenci na odru predstavili 

praznovanja, ki jih skozi leto praznujejo 

tukajšnja hindujska, muslimanska in kriščanska 

skupnost. Program je bil zato še posebno 

pester in barvit, hkrati pa nas je spomnil na 

pomembnost tolerantnosti in spoštovanja 

različnih kulturnih in verskih prepričanj.  

 

 

 

 



Eno najlepših daril, ki ga lahko podarimo, je 

knjiga. Naši otroci se prvič srečajo s knjigo, ko 

pridejo na našo šolo in lahko knjigo prelistajo 

ter si pogledajo ilustracije. Seveda pa so to 

šele prvi koraki na poti razvijanja ljubezni do 

knjig oz. branja.  Ker si želimo, da bi jim knjiga 

postala dobra prijateljica, jih vsako leto 

popeljemo na obisk knjižnjega sejma, kjer si 

lahko izberejo nekaj knjig in slikanic tudi sami. 

Ker je knjižnji sejem zelo dobro obiskan, je to 

za naše otroke odlična priloznost, da vidijo, 

kako pomembna je knjiga za mnoge 

navdušene bralce.  

 

V mesecu januarju smo v naš razred 

najmlajših vpisali 27 novih otrok,  

deklic, ki se že učijo prvih črk in 

številk. Skupina je zelo dinamična in 

raznolika. Nekateri otroci imajo že 

nekaj predznanja, spet drugi 

začenjajo res na začetku. Nekateri 

otroci so zelo motivirani in tudi 

pozorno prisluhnejo učiteljici, 

nekateri pa težko vzdržijo na istem 

mestu in so zelo hiperaktivni. Skupina 

je torej velik izziv za vse nas, 

predvsem pa seveda za učiteljice, ki 

skrbijo zato, da so vsi otroci s predhodno 

načrtovanimi aktivnostmi in individualizacijo 

aktivni in napredujejo, vsak s svojim tempom.  

Podpora nemške organizacije CED je 

neprecenljiva, zato smo seveda tudi vedno 

zelo veseli in počaščeni ko jih lahko gostimo na 

naši šoli. V mesecu marcu so se nam tako 

pridružili na praznovanju naše obletnice, čas 

pa so izkoristili tudi za obisk nekaterih otrok, ki 

jih sponzorirajo. Organizacija CED finančno 



podpira tudi izgradnjo zgornjega nadstropja naše šolske stavbe, s katero smo začeli konec 

preteklega leta.  

Lea in Sara sta prvi prostovoljki v 

novem šolskem letu. Študentki 

sociologije oz. psihologije sta 

navdušili naše otroke z novimi 

ustvarjalnimi idejami, polepšali sta 

razred za naše najmlajše, se nam 

pridružili pri angleških uricah in bili  

navdušeni nad našim kulturnim 

programom ob praznovanju 

obletnice delovanja šole. Hvaležni 

smo, da sta del svojih počitnic 

preživeli z nami in upamo, da se 

srečamo še kdaj. 

 

Lepo so nas presenetili učenci Osnovne šole Anton 

Tomaž Linhart iz Radovljice, saj so za naše učence 

zbrali dva velika paketa zobnih ščetk in glavnikov, 

vmes pa se je našla tudi kakšna sladka 

dobrota. Posebna zahvala gre 4. A 

razredu in njihovi učiteljici Maji kot 

idejnim vodjem te resnično prijazne in 

vzpodbudne geste.  Z izmenjavo risbic in 

pisem pa upamo, da se bomo lahko še 

bolje spoznali in stkali tesnejše vezi. 

Tudi za naša poklicna izobraževanja 

kozmetičarstva in šiviljstva je vse več 

zanimanja. Veliko žena, ki so 

izobraževanje uspešno zaključile, s pridom uporablja 

na novo pridobljena znanja, nekatere so se tudi 

zaposlile, kar nam daje dodatno potrditev, da smo na 

pravi poti. Čas, ki ga preživijo skupaj kot skupina pa 

je pomemben tudi zato, ker je to za njih priložnost, 

ko lahko izmenjajo svoje izkušnje, se pogovarjajo o 

svojih težavah in dobijo tudi nekaj počitka od vsakodnevnih domačih obveznosti.  

 

 

Zahvaljujemo se vsem Vam, ki nam stojite ob strani! 
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