Naša vizija:
“Smo majhna, prijazna in
sodobna šola, ki vzpodbuja
pozitivne vrednote in uči za
življenje.”

OBJAVE
Po m e m b n e j ši d o go d k i te d n a :
Ponedeljek, 12.6.2017: TD 6.r., ŠD 8. in 9.r.
Torek, 13. 6. 2017: Ekskurzija za učence
Četrtek, 15. 6. 2017: Valeta
Petek, 16 6. 2017: Preverjanje plavanja 3.r.

3 7 . O B J AV E
12. 6. 2017

Turnus 1-A 42. teden

Minutka za vzgojo:
Kako lahko ti polepšaš
dan nekomu in ga osrečiš?

Spremeni
besedespremeni
razmišljanje

Pozdravljeni.
Danes potekata še tehniški dan za 6.r. in športni dan za učence 8.
in 9.r.
Hvala učencem, ki so spodbudili svoje starše, da ste pripeljali in
zbrali odpadni papir. Napolnili smo že en zabojnik.

Vsakdo želi biti srečen,
vprašanje pa je, kaj je
V tem predzadnjem tednu pouka se bodo poslovili naši devetošolci tisto, kar nas zares osrečuje.
na slovesnosti, ki jo imenujemo valeta.
Sreča je osebni občutek
Vsi ostali učenci boste v tem predzadnjem tednu pouka opravljali
zadovoljstva in izpopolše zadnje obveznosti. Ocenjevalna konferenca za vse ostale razrenjenosti, ki ga vsak posade bo v ponedeljek, 19. 6. 2017. Potrudite se in uspešno zaključite meznik doživlja drugače.
obveznosti.
Srečo je težko izmeriti,
še težje opisati, a enoŽelim vam uspešen predzadnji delovni teden, mag. Anastazija Avstavno prepoznati.
sec, ravnateljica
Srečen človek deli svojo
srečo z drugimi, je zadovoljen sam s sabo in s
tem, kar ima.
V tej številki:

Kdaj doživljamo srečo?

Srečo doživljamo takrat, kadar:
• v vsakem dnevu najdemo nekaj, kar nas radosti;
• smo zadovoljni sami s sabo in hvaležni za to, kar imamo;
• najdemo veselje v prijateljstvu, dobroti in v tem, da delimo z drugimi;
• skupaj proslavljamo uspehe in se veselimo uspehov drugih; • smo pozitivni
in optimistični ter verjamemo, da za vsako težavo obstaja rešitev in• si prizadevamo poiskati nekaj dobrega tudi v najtežjih situacijah.
Kampanja—Živimo vrednote
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