


Novoletni sejem je 
najbolj odmeven 
dogodek, ki se zgodi na 
naši šoli. Nanj smo se 
začeli z idejami 
pripravljati že oktobra. 
V novembru smo 
izdelali novoletne 
voščilnice za našo 
šolo in za združenje 
Rdeči križ. Letos je bilo 
na voljo kar 20 
prikupnih motivov, 
katere smo tudi 
razstavili v omari v veži 
šole.



Drugošolci in drugošolke 
so v podaljšanem bivanju 
izdelali praznično 
dekoracijo ter z njo 
okrasili telovadnico, vežo 
in smrečico ter tako z 
zimskimi motivi pričarali 
praznično vzdušje, brez 
katerega pač ne gre. Vsi 
otroci so tako dopoldne 
kot v popoldanskem času z 
učiteljicami mentoricami 
izdelali še praznične 
izdelke, ki smo jih na dan 
sejma razstavili v razredih.



Na mizah so se vrstili: ovčke, lizike, sladko pecivo, 
obeski, talismani za srečo, možički iz storžev, 
dekorativne pomaranče, vitražne slike, konjički 
gugalniki na obeskih, posušene pomaranče, darilne 
vrečke, torbice, darilne škatlice in lesene slike. Hvala 
vsem za prispevke, ki jih bomo tudi letos namenili 
Šolskemu skladu. 



Novoletni sejem je letos potekal v petek, 16. 12. 2011 

ob 16.30. Začeli smo ga s kulturno prireditvijo, na 

kateri je nastopil pevski zbor pod taktirko 
zborovodkinje Nuše Juvan. Zapeli so pesem Skrivnostna 
noč Olge Denac, pesem Konjički dedka Mraza Mire 
Voglar pa so tudi zaigrali na Orffove inštrumente.



Pevski zbor



Na kulturni prireditvi je nastopil še 1. razred 
oddelka podaljšanega bivanja z Orffovimi
inštrumenti, s katerimi so zaigrali Mozartovo skladbo 
Mali poredneži, prav tako pod mentorstvom Nuše 
Juvan. Plesna skupina deklic iz drugega razreda 
je nastopila pod mentorstvom učiteljic Vesne Valančič
in Tatjane Burgar. Svoje znanje pa so pokazali še 
učenci in učenke glasbene šole: Vid Košiček 
(klavir), Hana Mazi Jamnik (kitara),  Anja Pavec 
(kljunasta flavta), Juš Lesjak (saksofon), Ambrož Klančar 
(klavir), Maks Turk (tuba), Jakob Istenič (tuba) in Nina 
Zupan (prečna flavta). Prireditev sta povezovala 
petošolka Gea Bešter in petošolec Domen Sajovic. 
Vsem hvala za trud in vaje, pa tudi za pogum pri 
nastopanju pred tako veliko množico.



1. razred podaljšanega bivanja



Plesna skupina deklic iz 2. e. in 2. f.



Povezovalca programa



Domov smo odšli polni prazničnih iskric, čeprav zunaj 
sneg še ni belil. Hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k pripravi in izvedbi šolskega projekta.

Priprave na novoletni sejem so popestrile življenje in 
delo na naši šoli. Tako kot otroci, smo ga težko 
pričakale tudi učiteljice, saj je to dan, ko vsi skupaj 
lahko pokažemo, kako ustvarjalni znamo biti.
Da bi si kulturno prireditev sede in v istem prostoru 
ogledali vsi obiskovalci, si želimo, da bi kakšno 
prireditev lahko pripravili v Kulturnem domu 
Primskovo. Nam bo dedek Mraz uresničil željo?
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