
Dragi starši!

Naj si še tako zakrivamo oči ali se delamo kot, da se nas vse skupaj prav nič ne tiče, se naša realnost trenutno močno spreminja in te

spremembe vplivajo na vse nas. Individualizacija in izolacija povečujeta razdalje med nami, zato zlahka pozabimo, da obstajajo

ljudje, ki imajo manj sreče od nas. Klišejsko je uporabljati praznični čas, da bi se spomnili na prikrajšane, ampak to obdobje, čeprav je

za večino čas veselja, za marsikoga stisko le še poglobi.

Najpomembnejša vrlina, ki vzdržuje človečnost v nas, je solidarnost – imeti empatijo in se vživeti v drugega ter priskočiti na pomoč

pomoči potrebnim. Vsak otrok, ki mu starši ne morejo zagotoviti vsega, kar potrebuje, je poraz za našo družbo kot celoto. Medtem

ko se pod nekaterimi novoletnimi jelkami bohotijo kupi bleščavih daril, si drugje matere razbijajo glavo, kako vsaj malo popestriti

jedilnik na božični večer.

Srečo imamo, da živimo v državi, ki je čista, varna in še vedno tudi socialna, vendar ne smemo pozabiti, da nič od tega ni

samoumevno in je trajalo stoletja, da smo si današnje pravice pridobili. Žal jih lahko izgubimo veliko hitreje. Ne smemo se zanašati

na neko abstraktno oblast, da bo poskrbela za nas in nam vse servirala na pladnju; vsak od nas je pomemben in vsako dejanje šteje.

Če se bomo vsi odpovedali samo delčku lastnega pohlepa in želje po več ter podarili majhen delež tega, kar imamo, bo svetloba, ki

obdaja naš svet, zasijala močneje.

Z donacijo v šolski sklad boste pomagali socialno ogroženim, hkrati pa prispevali k izboljšanju standarda pouka za vse učence, tudi

za vašega otroka. A to ni dovolj; bodite pozorni, ali kdo iz vaše bližine potrebuje pomoč, odprite oči in prepoznajte krivice, ne stojte

ob strani, ampak ukrepajte.

Želim vam tople praznike in naj nam leto 2022 prinese čim več več miru.

Jan Bilodjerič



Hvala vsem staršem, ki prispevate v šolski sklad. V zadnjih nekaj letih je bilo s sredstvi šolskega sklada kupljenih oz. sofinanciranih 

veliko učnih pripomočkov oz. dejavnosti, kot npr.:

- veliki oder za atrij;

- tablični računalniki;

- ekskurzije nadarjenih učencev;

- sredstva za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin; 

- zaključne ekskurzije za učence 9. razredov;

- fotografiranje devetošolcev ob zaključku šolanja;

- stroški nekaterih tekmovanj;

- prevozi na različne dejavnosti in tekmovanja; 

- ureditev gibalnice;

- računalniška oprema in projektorji;

- nabava stolov za atrij;

- nakup športnih rekvizitov;

- nakup učnih pripomočkov za pouk naravoslovja, fizike, kemije in biologije.

Spoštovani starši, še enkrat hvala.

Ravnatelj: Damjan Pihler



Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu.  

HVALA!


