Zahvala vsem sodelujočim na devetem dobrodelnem koncertu za šolski sklad OŠ Vitanje
Deveti dobrodelni koncert za šolski sklad je v nedeljo, 31. 3. 2019, odlično uspel. V desetih letih
delovanja šolskega sklada smo zbrali 38 tisoč evrov. Ta sredstva so nam omogočila nakup številne
nadstandardne opreme v šoli; 100 garderobnih omaric, klopce za na hodnike šole, kolesa, smučarske
čevlje, sestavljive blazine, glasbene pripomočke za obogatitev pouka glasbe, elektronske merilnike,
kinestetične mize... Poleg tega smo postavili učilnico na prostem, uredili manjši bralni kotiček,
plačali učencem gledališke predstave in uredili gospodinjsko učilnico.
Zbrana sredstva (1723 eur) bodo porabljena za obnovitev knjižnega fonda naše šolske knjižnice. Na
bavili bomo: pravljice, slikanice in pesmi za najmlajše, pustolovske zgodbe, mladinske romane s tem
atiko odraščanja, priročnike in poučne knjige ter prav tako bomo dopolnili zbirko knjig za domače br
anje.
Hvala vsem učencem 9. razreda za izdelavo scene, pripravo in pospravljanje dvorane ter sodelovanje
v programu. Posebej hvala učencem Ani Obretan, Barbari Jelenko, Tini Kričaj, Evi Založnik,
Gašperju Jeseničnik in Filipu Rošer, za vodenje programa in seveda za pripravo veznega besedila na
temo šolstvo nekoč in danes.
Iskrena zahvala vsem nastopajočim učencem. Vsem, ki ste prepevali v pevskem zboru ali igrali na
različne instrumente. Hvala nastopajočim ansamblom; Zeme, Dar, Vižarji, Želja in Posluh,
orkestrom; Orkestru Banovšek in vodji Rudiju Brezniku, Mladinskemu pihalnemu orkestru in
Glasbeni šoli Tomaža Majcna, pevkam; Nuši Pliberšek, Tanji Mikola in Ani Grdadolnik ter Moniki
Kuzman in plesni skupini Jay Dance Studio.
V okviru prireditve se je odvijal tudi srečelov. Vsaka srečka je prinesla zanimiv dobitek.
Zahvaljujem se vsem, ki so darovali dobitke ali pa prispevali denar: Mladinski knjigi, Kopiji Nova,
Rokusu Klett, Unior-ju, Papirnici Polonca, Ivecu, Segonu, Matejki Zlodej, Gostilni Kuzman,
Kmetijski zadrugi Vitanje, Mastnjaku, Magdi Pogladič, Modi S, Zavarovalnici Sava, Weiler-ju,
Radio Rogla, Davidovemu hramu, Frizerstvu Alja, Vesni Klopotan, Mozaiku dobrot, Oljarni Gea,
Justu in Sireni.
Hvala učencem, ki so »prodajali« srečke: Tadej Grm, Nastaja Hohler, Klemen Matijec, Blaž
Kamenik, Špela Višnjar, Mark Stošić, Staš Kramberger, Tomi Klopotan, Tina Fijavž, Nika Klemenc,
Alina Podgrajšek, Stina Hribernik, Saša Pogladič, Rene Goričan in Aljaž Višnjar. Hvala tudi vsem
tistim, ki ste še v šoli kupili srečke.
Za vse nastopajoče so pogostitev pripravile šolske kuharice: Jožica Jeseničnik, Zlatka Fijavž in
Jožica Jakop, sestavine pa so prispevali: mesnica Jože Mastnjak, mesnica Anton Ravničan, Zlati
grič, Davidov hram in pekarna Težak.
Hvala gospodu Mikoli, predstavnikom Zveze šoferjev in avtomehanikov Slov. Konjice, gospodu
Viliju Jakopu, Občini Vitanje, Komunali Vitanje, Noordung centru, Radiu Rogla in tedniku Novice.
Zahvala vsem, ki ste kakor koli pomagali, da je naš 9. dobrodelni koncert uspel.
Seveda velja iskrena hvala vsem, ki ste na koncert prišli in s tem prispevali v šolski sklad.
Mag. Tilka Jakob, ravnateljica OŠ Vitanje

