
Pot je lahko še tako dolga, ampak na koncu nas vedno čaka konec … 

Danes se je zaključila vaša osnovnošolska pot. Skozi leta ste si nabrali znanja, 

prijateljev in izkušenj. Na tej poti so vas spremljali učitelji, ki so vam pomagali, da ste 

dneve v šoli preživljali koristno, prijetno in da ste se učili novih stvari, ki vam kažejo 

življenje vsako leto v novi luči. Tudi slabi dnevi, neprijetne izkušnje, so bile potrebne, 

da ste spoznali  kaj je prav, in da je res, vedno res. Čeprav so bili z vami učitelji in 

drugi, ki smo vam želeli biti v oporo in vam pomagati, je vseeno življenje najboljši 

učitelj, izkušnje pa so delovna praksa na poti življenja. 

Pred vami  so počitnice, ki bodo posebne, nobenim enake. Zato, ker se boste 

pripravljali na novo pot. 

Želim vam poguma, moči in priložnosti, da uresničite vse, kar si želite!  

Spoštovani starši! 

Zahvaljujem se tudi vam, da ste v času, ko smo  zaradi vaših otrok, naših učencev, 

skupaj hodili po poti do cilja, ki smo ga dosegli danes. Hvala, ker ste prihajali v šolo, 

spoštovali delo in mnenje učiteljev, ker ste poslušali še zgodbo z druge strani. Le 

tako smo lahko usmerjali otroke na pravo pot. Vem, da jim boste na nadaljni poti še 

naprej stali ob strani, jih bodrili, ko jih bodo izkušnje kalile in oblikovale v odgovorne  

in  samostojne osebe. Vem, da boste slavili njihove zmage in se zavedali, da je to 

tudi vaša zmaga.  

Naj zaključim našo skupno pot s pesmico. 

Široka pot je pred teboj in svet je poln lepot. 

Za dobro voljo, sin moj življenja je povsod! 

Široka pot je pred teboj, Ne hodi sam po njej; 

Bo brat starejši šel s s teboj, boš srečo našel prej. 

Široka pot je pred teboj, prešerna moč v očeh.  

Poštenje vzemi , sin moj s seboj 

In svetli mladi smeh. 

Srečno pot!                                                          Vaša ravnateljica  Nevenka Kus 


