Zahvala vsem sodelujočim na četrtem dobrodelnem koncertu za šolski sklad OŠ Vitanje
Četrti dobrodelni koncert (nedelja, 25.5.2014) za šolski sklad, je po mnenju mnogih odlično uspel.
Peto leto deluje šolski sklad OŠ Vitanje, ki skrbi za nakup nadstandardne opreme. V teh letih smo
skupaj z vami zbrali že nekaj čez 15 tisoč evrov. Iz dosedaj zbranih sredstev smo kupili 100
garderobnih omaric, klopce za na hodnike šole, kolesa, sestavljive blazine, za šolo ob telovadnici
pa stoji učilnica na prostem. 1815 evrov zbranih na koncertu, bomo uporabili za izgradnjo bralnega
kotička na šoli. Šolska knjižnica je namreč majhna, zato potrebujemo še dodaten prostor v katerem
bodo učenci lahko v miru brali knjige, listali revije, uporabljali svetovni splet in se nasploh družili ob
knjigah. Saj je branje knjig ena od dejavnosti, ki vzgaja, zbližuje, ustvarja toplino, zaupno ozračje in
predstavlja varnost v zmedi vsakdanjika.
Ker se zavedamo, da so obiskovalci koncerta predvsem starši naših otrok, ki že med letom veliko
prispevajo za šolski sklad, smo se tudi letos odločili za vstopnino samo 5 evrov.
Hvala učencem 9. razreda, ki so napisali duhovit vezni tekst. Dekletom, ki so izvirno in lepo vodile
program. Posebna zahvala gre učenki Anamariji Fijavž, ki je poleg vsega dela, pripravila še
predstavitev šolskega utripa v sliki. Iskrena zahvala vsem nastopajočim učencem, vsem, ki ste
prepevali v pevskem zboru, ali pa ga spremljali na inštrumentih, plesalcem 2. razreda, twirling
plesalkam, ansamblu Sonček. Zahvala vsem gostom: Ansamblu Žvižg, MePZ Jurij Vodovnik,
Ansamblu Žurerji, Ansambu bratov Slatinek, Ansamblu Vižarji, Tamburašem 5+ iz Ljubečne,
Glasbeni skupini Gimnazije Sl. Konjice in Navihanim muzikantom.
V okviru prireditve se je odvijal tudi srečelov. Dobitki so bili lepi (vikend paket v Moravskih
Toplicah, servis smuči, kuhinjske deske, ročno pletene nogavice, kubični meter betona, nove frizure,
šali, nakit, kozmetika, žoge, frizbi, nahrbtniki, pisarniški material, knjige, kozarci …). Zahvaljujem
se vsem, ki so darovali omenjene dobitke: Justu, Swatycometu, Papirnici Polonca, Papirnici Tatjana,
Mladinski knjigi, Avtobusnemu prevozu Mibus, Kopiji Novi, Banki Celje, Unior-ju, Gradnjam
Marguč, Zavarovalnici Maribor, Isokonu, Frizerski hiši Andrejka, Zdenku Pesjaku, Ani Petelinšek,
Čebelarstvu Trobec, Frizerskemu studiju Alja, Zavarovalnici Triglav, Občini Črna, Pihalnemu
orkestru rudnika Mežica, Tab d.o.o., MPI d.o.o., Cablex – m d.o.o. ter seveda vsem učencem, ki so
izdelali dobitke.
Hvala učencem, ki so uspešno prodali vse srečke. Poleg devetošolcev, so se pri prodaji srečk, še
posebej izkazali učenci: Tea Kremar (3. r.), Aljaž Zlodej (4. r.) in Aljaž Rozman (5. r.). Zahvala
vsem učencem, ki so prodajali vstopnice. Največ vstopnic so v predprodaji prodali učenci 2. in 5.
razreda.
Za vse nastopajoče sta pogostitev pripravili šolski kuharici Jožica Jeseničnik in Jožica Jakop,
sestavine pa so prispevali: mesnica Jože Mastnjak, mesnine Žerak, pekarna Geršak, Zlati grič,
Davidov hram, Paf, Stanka Leva in Merkator.
Zahvala vsem, ki ste prišli na dobrodelni koncert in s tem prispevali v šolski sklad. Zahvala radiu
Rogla, tedniku Novice, gospodu Mikoli za ozvočenje, predstavnikom Zveze šoferjev in
avtomehanikov Slovenske Konjice, ter vsem, ki ste s svojim marljivim delom omogočili pripravo
prostora.
Hvala vsem, ki jih posebej nisem omenila, ste pa kakor koli pomagali, da je četrti dobrodelni koncert
uspel.
mag. Tilka Jakob, ravnateljica Oš Vitanje

