
 

Spoštovani starši, dragi učenci! 
 
V času pred velikonočnimi prazniki sem vas nagovoril v kratkem videoposnetku z željo, da se vam zahvalim 
za pozitivno energijo in ohranjanje delovne vneme ter dobre volje v teh težkih časih, da vam in vašim svojcem 
zaželim mirne in predvsem zdrave praznike ter da vam ponudim hiter vpogled v dogajanje na šoli. Ta slednja 
novica, ki sem jo za vas imel ob koncu svojega nagovora, je zadevala najnovejšo pridobitev na III. OŠ Celje - 
plezalno steno, ki je svoj nov dom našla v mali telovadnici naše šole. 
 
Z veseljem vam sporočam, da je v tem času stena že dokončana in da vas, dragi učenci, že nestrpno pričakuje. 
Tako kot vsi mi tudi stena čaka, da se čim prej vrnete na šolo in da kanček svoje brezmejne energije, 
razposajenosti, radosti in igrivosti posvetite tudi njej. Plezalna stena je zasnovana tako, da bo omogočila, da 
se boste na njej lahko raztegovali, naprezali, vzpenjali,  nemočno viseli in kričali od veselja in da boste pri 
svojem gibanju karseda prosti in brez motečih varovalnih vrvi. Seveda to ne pomeni, da bo plezanje po njej 
kakorkoli nevarno, saj bodo za našo varnost poskrbele varovalne blazine, ki bodo ublažile vaš morebitni 
padec.  
 
Na šoli smo veseli naše nove pridobitve in verjamem, da naše veselje delite tudi vi. V imenu šole in vseh 
bodočih uporabnikov plezalne stene se želim zahvaliti šolskemu skladu III. OŠ Celje in vsem, ki ste s prispevki 
s posebnih položnic pomagali uresničiti našo željo. Tudi z vašo pomočjo in donacijami, ki ste jih prispevali v 
času dobrodelnega teka, božično-novoletnega bazarja ter kasnejših prostovoljnih donacij, ste nam pomagali 
realizirati ta velik načrt popestritve športnega udejstvovanja naših otrok. Hvala vam za vašo podporo in 
pomoč. 
 
Zavoljo dejstva, da smo zaradi epidemije korona virusa primorani ostati doma in da šolski hodniki samevajo, 
sem se odločil, da z vami delim nekaj fotografij naše nove pridobitve. Namenoma so deloma zakrite oziroma 
modificirane s pomočjo slikovnih filtrov, da vam čisto vsega še ne bomo razkrili in da bo vaše veselje ob 
srečanju s plezalno steno v živo še toliko večje. Verjamem, da mi boste oprostili tudi dejstvo, da sem si dovolil, 
da se po steni kot prvi povzpnem kar sam, še preden smo lahko uradno prerezali protokolarni rdeči trak pred 
vhodom v malo telovadnico. Obljubim, da bomo plezalno steno skupaj krstili takoj, ko se vrnemo v šolo in 
držim pesti, da bo to čim prej. 
 
Želim vam prijetne pomladanske dni, ki naj bodo polni dobre volje in veselja, prijetnih izkušenj in optimizma. 
Veselim se ponovnega srečanja z vami in se ob koncu še enkrat iskreno zahvaljujem vsem za vašo pomoč pri 
nakupu in postavitvi plezalne stene.   
 
Kmalu na snidenje na naši plezalni steni! 
 
Celje, 18. 4. 2020       Aleksander Verhovšek, 

         ravnatelj III. OŠ Celje 
 
 

 
 

 


