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Dragi moji trnovski biserčki, vsi vi, s katerimi tako rad sodelujem… :) 

 

nisem si predstavljal, da vas toliko časa ne bom videl… Tole leto 2020 je res prav posebno in polno različnih 

barvnih nians… od črne, pa cele mavrice vmes, do bele, snežene… 

Ponosen sem na vas, ljubi učenci in upam, da čutite vse srčke in pozitivne miselne mehurčke, s katerimi 

vas objemam in na daljavo »razvnemam«. Bravo, ker trudite se tako lepo in si prizadevate, da je vaše šolsko 

delo opravljeno. Pa ne le-to, slišim tudi, da kuhate, pospravljate in ustvarjate… O tem so klepetali starši na 

sestankih, hihihi…, pa niso videli, da so bili zraven še nekateri priklopljeni… A veste, da so tudi oni zelo 

ponosni na vas in so to povedali na ves glas… Hvala vam za vse lepe želje in čudovita voščila, ki so vse zelo 

razveselila. Toplo mi je pri srcu, ko vidim, da držite skupaj in delate tudi šolo na daljavo posebno, trnovsko, 

sočutno in človeško, pripenjate obeske in z dlanmi bogatite naše soseske. 

Kaj naj rečem vam, dragi zaposleni in starši? Ob vsem, kar vidim in slišim, včasih kar ostanem brez besed. 

Ne morem verjeti, da že mesece zmeraj znova zberete voljo in moč, da vztrajate, aktivirate, motivirate, 

umirjate in spodbujate, naše otroke, mene in nenazadnje sebe. Čeprav se včasih ženete do roba svojih 

moči, še zmeraj skrbite, da sije sonce, ki prijetno greje dogodke tega nenavadnega leta 2020… 

 

Res je, da nam letos korona pošteno nagaja,  

pa dajmo iz tega potegnit tisto, kar nas oplaja… 

Vsi skupaj pokažimo prijaznost, ustvarjajmo lepoto, 

uživajmo v tišini in gradimo zaupno noto. 

Glejmo s svojimi očmi, sledimo čaru vsakodnevnosti, 

gibajmo se več in več, za svoje zdravje in uresničene sanje. 

Zaupajmo tistemu, kar nas osrečuje in 

utripajmo v ritmu vsega, kar nas povezuje, 

pravičnost, skromnost, velikodušnost - naj bodo bistvo nove struje. 

Ne pozabimo na ljubezni moč, veselje naj nam bo v pomoč, 

z dejanji in prijaznostjo, naredimo, da svet lepši bo. 

 

A veš, da si, vsak…, zapomni si, da iz zvezdne si snovi in bodi to, kar si. 

GPS tvoj bodi TI! 

 

RAD VAS IMAM, VSE VAS…, RAD IMAM TRNOW 

Objemam vas vse, Vaš Zmajček Trma 


