
 
 

Obvestilo! 

Spoštovani starši in učenci, 

pred nami je norčavi pustni čas,  čas veseljačenja, maškar, krofov in hkrati obdobje 

pričakovanja konca zime in začetka pomladi. To ja čas, ko pozabimo na vsakdanje skrbi in 

težave. 

Vabimo Vas, da se udeležite v soboto, 25.2.2017 ob 10.00 

24. FAŠENKA V CIRKULANAH 

Učenci sodelujejo v karnevalu kot skupinske maske ali kot nosači tabel.  Zberejo se med 9.30 

in  9.45 uro, skupaj s svojimi razredniki pred trgovino Mercator v Cirkulanah. 

Vsi učenci dobijo malico pri šoli, najlepše maske pa bodo nagrajene. 

Starši prosimo Vas, da v soboto, 25. februarja 2017, pripeljete svoje otroke, saj je to za nas 

obvezen delovni dan, (prosti bomo v sredo, 26.aprila 2017) in jih po povorki odpeljete 

domov. 

 

Prav tako vas vabimo na 

FAŠENSKO POVORKO  V ZAVRČ 

ki bo v torek, 28.februarja 2017. V povorki bodo sodelovali otroci iz obeh šol. Učenci pridejo 

v šolo zjutraj ob 8.15 uri. Z avtobusi jih bomo prepeljali do gasilskega doma v Goričaku. 

Povorka bo krenila na pot ob 10.00 uri izpred gasilskega doma v Goričaku, se predstavila 

pred občinsko stavbo in zaključila svojo pot pred trgovino Haložanka, kjer bodo učenci tudi 

dobili malico. Po končani povorki bomo učence prepeljali z avtobusi v Cirkulane. Ta dan ne 

bo kosila in ne podaljšanega bivanja. Šolski kombi bo začel voziti otroke takoj po prihodu v 

Cirkulane in vse do razvoza vseh otrok( med 12.00 in 12.30 uro). 

V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni oba dneva,  vas  prosimo za opravičilo s strani 

zdravnika. 

 

Vse starše, babice, dedke, tete, strice vabimo, da se nam pridružite. 

Ravnateljica 

        Suzana Petek 

 

Danes bomo krofe cvrli,  
kakšno smešno še razdrli,  

vso obleko bomo slekli,  
se v pajace preoblekli,  

s krinko si obraz zakrili –  
šeme – v svet se zapodili  

žalost vso naj šment 
pohrusta;  

danes šli se bomo pusta. 

Danilo Gorinšek 

 


