Zahvala vsem sodelujočim na sedmem dobrodelnem koncertu za šolski sklad OŠ Vitanje
(nedelja, 23.4.2017)
Sedmi dobrodelni koncert za šolski sklad je dobro ogrel srca vseh prisotnih. Da ne zapiramo svojih
src, da se ne vdajamo malodušju in negativnim tokovom, marveč se izkazujemo v dobroti, nam pove
številka 30 tisoč evrov zbranih sredstev, v osmih letih delovanja šolskega sklada in nakup številne
nadstandardne opreme v šoli. Z do sedaj zbranim denarjem smo kupili 100 garderobnih omaric,
klopce za na hodnike šole, kolesa, sestavljive blazine, postavili učilnico na prostem, uredili manjši
bralni kotiček, kupili nekaj parov smučarskih čevljev, plačali učencem gledališki predstavi, uredili
gospodinjsko učilnico, kupili glasbene pripomočke za obogatitev pouka glasbe v prvi triadi.
Prispevki (1500 €) zbrani na sedmem dobrodelnem koncertu pa bodo porabljeni za nakup
nadstandardnih učnih pripomočkov, kot so Newtonova žogica, merilno kolo in različni elektronski
merilniki za popestritev pouka naravoslovja za učence druge in tretje triade.
Hvala učencem 9. razreda za pripravo veznega teksta in vodenje programa: Staši Hrženjak, Anji
Kotnik, Tinkari Ravnjak, Urški Čečko, Petri Brezlan in Niku Hrovatu. Hvala učencem, ki so
pomagali ali pri pripravi dvorane ali pri »ustvarjanju« mehurčkov ali pri pospravljanju dvorane oz.
fotografiranju: Moniki Županc, Luciji Jeseničnik, Katarini Višnjar, Tilnu Kričaju, Primožu Jančiču,
Patriciji Pesjak.
Iskrena zahvala vsem nastopajočim učencem. Vsem, ki ste prepevali v pevskem zboru ali igrali na
različne instrumente. Hvala vsem ansamblom: Udaru, Pozivu, Zadetku, Klatežem, Žurerjem,
harmonikarskemu orkestru Banovšek, ženskemu pevskemu zboru Lipa, Tomažu Majcenu in
učenkam Anji, Lari in dvema Mijama.
V okviru prireditev se je odvijal tudi srečelov. Vsaka srečka je prinesla zanimiv dobitek.
Zahvaljujem se vsem, ki so darovali dobitke ali pa prispevali denar: Swatycometu, Cugmajstru,
Sireni d.o.o., Mladinski knjigi, Kopiji Novi, Rokusu, Justu, Unior-ju, Zavarovalnici Maribor,
Zavarovalnici Triglav, Tab d.o.o., Cablex - d.o.o., Kava baru Rupnik, Papirnici Polonca, Skei, go.
Zvezdani Stolec, Ivecu, Segonu, go. Kušar Metki, Kozmetičnemu salonu Lea.
Hvala učencem, ki so uspešno »prodajali« srečke: Aljažu Lužniku in Tilnu Kričaju iz 9. razreda,
Aneji Logar iz 8. razreda, Evi Javornik in Dominiku Brezovšku iz 6. razreda, Stini Hribernik, Tini
Fijavž, Alini Podgrajšek in Urški Kovše iz 5. razreda. Hvala tudi vsem tistim, ki ste še v šoli kupili
srečke.
Za vse nastopajoče sta pogostitev pripravili šolski kuharici Jožica Jeseničnik in Mateja Jakob,
sestavine pa so prispevali: mesnica Jože Mastnak, Celjske Mesnine, Plod, Zlati grič in Davidov
hram.
Hvala vsem, ki ste na koncert prišli in s tem prispevali v šolski sklad. Hvala g. Mikoli (za
ozvočenje), predstavnikom Zveze šoferjev in avtomehanikov Slov. Konjice, radiu Rogla in tedniku
Novice (za oglaševanje). Zahvala vsem, ki ste kakor koli pomagali, da je naš 7. dobrodelni koncert
uspel.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste delali zastonj, z vsem srcem in voljo. Bodite še naprej svetilnik na
poti v boljšo prihodnost.
mag. Tilka Jakob, ravnateljica OŠ Vitanje

