
DRAGA ŠOLA! 

 

Čas, ki si ga prehodila od začetka do danes, izgubi smisel, ko te 

gledamo skozi oči učiteljev,  učencev in drugih obiskovalcev. 

Kljub temu, da šteješ častitljivo starost sto desetih let, si še vedno 

poskočna mladenka. Táko te ohranja radoživa množica radovednih 

in ukaželjnih otrok, učiteljev, za katere je pomembno, da širijo 

znanje in razvijajo veščine. V svojih prostorih nudiš popotovanje 

po domišljiji učenk in učencev, ustvarjaš svet, ki nima meja in  v 

njem ni prostora za delitev na naše in vaše, ne pozna razlik. Je 

skupnost, kjer se prepleta znanje z ustvarjalnostjo, predvsem pa je 

skupnost, ki omogoča ustvarjanje prijateljstva in povezanosti, občutka pripadnosti. Je 

skupnost, ki nudi pravico do izobraževanja, ki je pravica do znanja.  

Draga šola, veliko ukih glav je drgnilo tvoje klopi in veliko jih še bo, ti pa še vedno ohranjaš 

mladostno radoživost in navihanost, predvsem pa daješ možnost za učenje in pridobivanje 

znanja. Ostani taka še naprej, še nadaljnjih sto, dvesto ali več let.  

V tvojih prostorih sem se začela kaliti kot učiteljica. Izkušnje, ki sem jih dobila, so 

neprecenljive. Vezi ki sem jih stkala, me še danes povezujejo z izobraževanjem. To je bil 

poseben čas zame, lep čas, ko sem lahko razvijala ustvarjalnost.  

Pozneje, ko sem postala ravnateljica, se mi je zdelo pomembno, da sodelujemo, da smo 

skupaj in ustvarjamo znanje in prihodnost skupaj. Pomembni so mi bili vsi učitelji in vsi 

učenci, pomembni so  bili odnosi, ki smo jih vzpostavili in se nismo bali nobenih preprek. 

Pogumno smo stopali po poti učenja, po poti znanja.  

Vse izkušnje, ki sem jih dobila s tabo, draga šola, so me obogatile. Obogatile so mojo idejo o 

tem, kaj pomeni izobraževanje v današnjem prostoru. Zato šola, ti želim, da daš možnost 

ustvarjanja takih izkušenj in daš učencem tisto kakovostno znanje, ki ga lahko daš. 

Vse najboljše, draga šola in srečno.  
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