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Ta teden obeležujemo »Teden otroka«. Različni dogodki in prireditve nas v tem tednu opominjajo, da 

smo odrasli dolžni po svojih najboljših močeh in znanju poskrbeti za otroke. V otroških in mladostniških 

letih smo pri vzgoji, poleg staršev, ki postavijo temelje, pomembni tudi vzgojitelji, učitelji in vsi ostali 

zaposleni v šolah.  

Vesela sem za vas, dragi otroci, da imate možnost obiskovati šolo, to je res velik privilegij. Da imate 

možnost iskati in srkati znanje, ki vam bo v življenju v veliko pomoč. Da imate kolikor toliko brezskrbno 

otroštvo, da imate ob sebi svoje sošolce, prijatelje, da imate vedno koga ob sebi za pogovor ob težavah, 

stiskah ali kar tako o vsakdanjih stvareh. Vem, da se vam kdaj ne da priti v šolo, pisati domačih nalog 

ali pa opravljati domačih del, ki vam jih naročijo starši. Naj vas opogumlja misel, da imate res veliko 

srečo, da živite v okolju, kjer je za vas marsikaj dobrega poskrbljeno in pripravljeno. 

Prav danes je svetovni dan učiteljev. Biti učitelj je poslanstvo, ki je ponujeno le nekaterim, biti učitelj 

je lep, plemenit poklic, saj smo učitelji poklicani k temu, da poleg staršev počasi in vztrajno učimo in 

vzgajamo mladino v odgovorne posameznike, ki bodo kasneje opravljali najrazličnejše poklice. 

Zato spoštovane učiteljice in učitelji, z vašim delom, ki ga opravljate v naši šoli, opravljate zelo 

pomembno nalogo, za kar sem vam kot vodja šole iskreno hvaležna. Poklic, ki ga opravljamo učitelji, ni 

lahek, je pa plemenit, še posebej takrat, ko ga opravljamo z dušo; z ljubeznijo in veseljem, ko iz nas žari 

optimizem. Želim vam, da vam pedagoški eros nikdar ne usahne, čeprav se o učiteljih govori marsikaj, 

da ne izgubite upanja nad mladimi, saj vemo, da so mnogi v različnih stiskah in težavah. Mi smo tisti, ki 

jim lahko pomagamo, spodbujamo, potolažimo, jih pohvalimo, ko si to zaslužijo in okaramo takrat, ko 

delajo narobe. Ponosni bodimo na svoj poklic in na svoje poslanstvo! 

Zahvala gre tudi vsem ostalim sodelavcem, ki poskrbite, da je učiteljem pri delu v šoli lažje. Hvala tudi 

pomočnici ravnateljici gospe Mariji, ki je resnično prava desna roka in je pripravljena vsakemu 

pomagati kjerkoli in kadarkoli. 

Drage učenke in učenci, prepričana sem, da ste tudi vi hvaležni svojim učiteljicam in učiteljem za vse, 

kar so vas in kar vas bodo še naučili in da jim boste v znak hvaležnosti za vse omenjeno sedaj z menoj 

zaploskali in voščili vsega dobrega ob svetovnem dnevu učiteljev.  
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