
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA NA GOČAH 

 

Spoštovani starši, spoštovani krajani. 

 

Zaključujemo šolsko leto 2016 - 17. 

 



 

Pripravili smo vam program, s katerim želimo pokazati, da smo se v šolskem 

letu veliko novega naučili. 

 

Ste že slišali za sladko deželo ? Ne ? Potem prisluhnite naši pesmi, ki jo bomo 

zapeli za uvod in ogrevanje. 

 

Leteči cveki, jokajoči učenci. To je že vse za nami. Vse je zaključeno in ocene 

so lepe. Pohvalimo se malo. Pesem pa nas bo spominjala tudi na kakšen 

zaskrbljen trenutek. 



Ovčke, bele, črne…..Učenci prvega, drugega in tretjega razreda. Le kaj imajo 

ovčke s temi učenci. Kaj so jih posvojili, jih bodo pasli….Poglejmo in 

prisluhnimo… 

 

Dobra volja. Kako je lepo, če pridemo v šolo in smo dobre volje. Kako lepo je, 

če gremo po vasi in veselo pozdravimo ljudi, ki jih srečamo na poti, kako lepo 

je, če smo dobre volje v šoli.. 

 

  



Podmornice so strašno vojaško  orožje. Lahko plava na morju ali pa se potopi v 

njegove globine. So sive, velike in zastrašujoče. Naša podmornica pa je rumena, 

lepa svetla, lesketajoča. 

 

 

Kaj mislite, da se da držati srečo na vrvici ? Na vrvici lahko držiš psa, mogoče 

tudi balon. Sreča pa je izmuzljiva, težko se ujame na vrvico. 

 

 

BZZZ, BBZZZ, joj te muhe, le od kje so priletele. Pa kako so sitne. Verjetno se 

pripravlja k dežju. Prisluhnimo, kaj nam bo povedala pesem. 

  



Tri, štiri, zdaj. Dajmo, povlecimo vrv. Še enkrat. Kdo bo zmagal???? 

 

Kako je lepo, ko smo povezani, ko se imamo radi, ko se ne kregamo. Tudi pri 

nas smo gradili prijateljstvo. Najdlje so ga gradili Amadeja, Anika in Jan. Pet let 

so bili z nami. Sedaj nas zapuščajo in gredo novim izzivom nasproti. Tudi tam 

naj gradijo prijateljstvo in tovarištvo, kot so ga pri nas.  

 

  



S to pesmijo smo zaključili proslavo. Upamo, da ste uživali ob naši predstavitvi. 

Želimo vam lepo in sončno poletje, jeseni pa se zopet srečamo in vam 

predstavimo kaj novega, kar se bomo skupaj naučili. 

 

 

 

 

 

Srečno. 

 


