
 
 
Spoštovani učenci, starši in učitelji!
 
 
Vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, nam poseben izziv predstavlja prav začetek šolskega 
leta.  
Polni pričakovanja novih izzivov učitelji načrtujemo delo 
vzgojo vrednot, za razvijanje medsebojnega
mislih cilje vzgoje in izobraževanja, ki so zapisani v Zakonu o osnovni šoli, vsak pa za svoje 
učence želimo tudi, da jih vzgojimo v odgovorne
Starši želite za svoje otroke srečno 
sprejeti v različnosti..  
Svoje načrte za začetek šolskega leta imajo tudi učenci, visoko je postavljen cilj sprejetosti 
med vrstniki. 
Za doseganje večine ciljev so potrebne tako predpisane ure pouka
dodatne dejavnosti, patudi ves tis
poti v šolo in iz nje. 
Naj se letošnje leto začne z velikimi načrti in visokimi pričakovanji in naj se konča z 
ugotovitvijo, da se z delom, trudom in 
 
 
 
Uspešno in prijetno šolsko leto vam želim
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Spoštovani učenci, starši in učitelji! 

Vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, nam poseben izziv predstavlja prav začetek šolskega 

Polni pričakovanja novih izzivov učitelji načrtujemo delo v razredu, načrtujemo dejavnosti za 
vijanje medsebojnega spoštovanja. Pri pisanju letnih priprav imamo v 

mislih cilje vzgoje in izobraževanja, ki so zapisani v Zakonu o osnovni šoli, vsak pa za svoje 
ojimo v odgovorne ljudi. 

Starši želite za svoje otroke srečno otroštvo, kvalitetno izobraževanje in okolje, kjer bo

Svoje načrte za začetek šolskega leta imajo tudi učenci, visoko je postavljen cilj sprejetosti 

so potrebne tako predpisane ure pouka, kot vse dopol
isti čas, ki ga preživimo v druženju med odmori, počitki, na 

Naj se letošnje leto začne z velikimi načrti in visokimi pričakovanji in naj se konča z 
trudom in spoštovanjem etičnih vrednot lahko »premika gore«.

Uspešno in prijetno šolsko leto vam želim, 
                                                                                                                                   Mojca Brejc
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Vsem, ki smo kakorkoli povezani s šolo, nam poseben izziv predstavlja prav začetek šolskega 

v razredu, načrtujemo dejavnosti za 
Pri pisanju letnih priprav imamo v 

mislih cilje vzgoje in izobraževanja, ki so zapisani v Zakonu o osnovni šoli, vsak pa za svoje 

otroštvo, kvalitetno izobraževanje in okolje, kjer bodo 

Svoje načrte za začetek šolskega leta imajo tudi učenci, visoko je postavljen cilj sprejetosti 

kot vse dopolnilne in 
ti čas, ki ga preživimo v druženju med odmori, počitki, na 

Naj se letošnje leto začne z velikimi načrti in visokimi pričakovanji in naj se konča z 
lahko »premika gore«. 

Mojca Brejc 


