
NOVOLETNI ŠOLSKI PLES 2012 
 

 

V četrtek, 20.12.2012, smo učenci 9.razreda priredili novoletni ples na 
novi OŠ Prestranek. Z valčkom, ki smo ga devetošolci odplesali, smo 
neuradno otvorili našo prečudovito novo šolo. Povabljenim smo priskrbeli 
slastno hrano, okusno pecivo in pijačo. Organizirali smo tudi bogat 
srečelov in prijetno glasbo. Vsak učenec je poskrbel za dobro počutje na 
plesu. Imeli smo zanimive in zabavne igre za učence ter učitelje. Na 
plesu smo se poslovili od nekdanje ravnateljice Magde Jakin Černe ter z 
navdušenjem sprejeli našo novo ravnateljico Natašo Režek Donev. Vsi 
smo na plesu zelo uživali in se prijetno družili. 
Ines Ćirić, Žana Mraz in Nina Černač (9. r) 

 

 
Otvoritev plesa 
 

»Bilo je zabavno, veliko smo plesali in se imeli lepo.« Nika Drole (3.r) 

»Najbolj fajn je bil srečelov.« Polona Boštjančič (4.r) 

 »Bilo je fajn, vroče, delavno, zanimivo, ful se nam je dogajalo. Takega 

plesa še nisem videl.« Primož Rebec (9.r) 

»Zelo sem se smejal, ko so imeli učitelji igro z jabolkom.« Adam Matej 

Štrukelj (8.r) 

 



 

Nekdanja in sedanja ravnateljica 

 

 

 »Zelo smo se zabavali, všeč nam je bila igra z bonboni, hrana je bila 
odlična, vse tri pa smo zadele glavno nagrado.«  

Nina Ćirić, Taša Ćirić in Linda Vehar (6.r) 

 

 



 

 »Najboljše je bilo, ko smo plesali Gangnam Style.« Adrian Osmanaj (4.r) 

 

»Imeli smo skeče, veliko plesa in bogat srečelov. Skratka – uživali smo.« 
Petra Sitinger (9.r) 

 

»Ples je bil zabaven. Všeč mi je bilo, da smo vsi sodelovali. Organizirali 
smo zelo bogat srečelov, zato smo prodali vse srečke. S tem plesom 
smo tudi odprli novo šolo.« Žana Mraz (9.r) 

 

 

Otvoritveni valček 



 

 »Ples je bil ful fajn. Vsi smo sodelovali in bili pravi tim. Imeli smo bogat 
srečelov in veliko hrane in pijače.« Vanja Gerzetič (9.r) 

 

»Najbolj so mi bile všeč srečke in pesmi.« Damijan Stanković (5.r) 

 

»Na plesu nam je bilo zelo lepo, priredili smo zabavne igre za učitelje in 
učence, pa še na novi šoli smo bili.« Nina Černač (9.r) 

 

 
Po plesu se prileže kozarec soka 

 
 



»Na plesu je bilo zabavno, imeli smo bogat srečelov in veliko izbiro 
hrane in pijače. Všeč nama je bilo, da smo vsi sodelovali in si med seboj 
pomagali. Zelo smo se zbližali.« Nika Mraz in Natalija Nunić (9.r) 
 

 
Kralj in kraljica plesa 

 

In kaj je o plesu povedala ravnateljica Nataša Režek Donev? 

»Ples je bil pripravljen skoraj profesionalno. Zelo ste se potrudili in lepo 
vas je bilo opazovati pri pripravah. Mogoče vam je zato zmanjkalo nekaj 
energije po plesu, ko je sledilo pospravljanje. No, s skupnimi močmi smo 
uredili tudi to.«  
 
 


