Drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki Osnovne šole Vojke Šmuc Izola,
drage sodelavke, sodelavci,
za nami je še eno, nekoliko drugačno šolsko leto. Verjamem, da res velika večina vas, učenke
in učenci, šolske klopi zapuščate zadovoljni, veseli, verjetno tudi malce utrujeni. Usvojili ste
nova znanja in pridobili nove izkušnje. Nekateri ste uspešno zapustili osnovnošolsko
izobraževanje, drugi pa se zgolj začasno odpravljate na zaslužen počitniški odmor.
Posameznim mladenkam in mladeničem, ni vas veliko, je ostala kakšna malenkost, ki jo boste
za uspešno nadaljnje šolanje pri nas v naslednjih mesecih umirjeno opravili v dobro vas, vaših
staršev in nas, zaposlenih na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola.
Za nami je naporno šolsko leto, ki ga je zaznamovala epidemija, »samotestiranje«, ko smo se
v šolskih prostorih srečevali v zaščitnih maskah, z omejenim gibanjem in v strogih razmerah
varovanja svojega zdravja. Vem, da je bilo obdobje, ki ga zaključujemo, naporno. Zato se vam
še posebej zahvaljujem, da ste po svojih najboljših močeh in z veliko mero razumevanja svoje
delo in poslanstvo uspešno pripeljali h koncu. Tako kot vsi v vzgoji in izobraževanju si tudi
osebno želim, da nas povezuje stabilno, varno, spodbudno učno in družabno okolje in da v
njem, z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in odprtim dialogom, tudi v prihodnje
razvijamo trdne temelje znanja, delujemo skupaj v korist mladih in s tem tudi družbe kot celote.
Naj bodo počitnice vseh, drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki, drage sodelavke
in sodelavci, kar se da radostne, polne aktivnosti in zanimivih raziskovanj, za katere morda ni
bilo dovolj priložnosti med šolskim letom. Izkoristite čas s prijatelji in delite dobro tudi s tistimi,
ki morda v življenju nimajo enakih možnosti kot vi. Naj vas v poletnih dneh spremljajo zanimive
knjige za vse radovednosti, veliko dobrih druženj in smeha s prijatelji, raziskovanja v naravi,
plavanje, športni podvigi in še veliko tega. Želim vam, da iskrivo in doživljajsko ujamete vaše
poletje!
Drage učenke, učenci, učiteljice, učitelji, strokovni in tehnični delavci Osnovne šole Vojke
Šmuc Izola, spoštovani starši in skrbniki, prijatelji naše šole, ponosen sem na naše letošnje
uspehe, na naše delo, na naše sanje in želje, ki se iz dneva v dan izpolnjujejo. Zdi se, da
jadramo z dobrim vetrom, v pravo smer. Čestitke, iz srca, prav vsem, ki soustvarjate Osnovno
šolo Vojke Šmuc Izola in sodelujete na poti odraščanja te naše mladine.
Kaj lepšega, kot praznovati dan državnosti, za katerega vam iskreno čestitam že danes, tako
polno, z optimizmom in željo po nadaljnjem uspehu in prijetni ter uspešni skupni poti.
Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti vsem zaželim, da poletje zaužijete v polni meri, da si
odpočijete in namenite čas sebi in najbližjim – tako, kot je blizu prav vam, vsakemu posebej.
Srečno in novim izzivom naproti,

Anton Baloh, prof.
ravnatelj
Osnovne šole Vojke Šmuc Izola
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