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»Najlepša hvala za povabilo tako na hospitacijski del kot na razstavo.  
Bil je petek, poln čudovitih in izrednih vtisov!  
Letos sem se prvič udeležila Tržnice znanja. Čestitam vam za izreden dogodek, tako konceptualno 
kot izvedbeno! 
Po izvedbeni plati me je navdušila organizacija, saj je kljub pouku na šoli vse potekalo gladko, 
sistematično, lokacije so bile dobro označene, zelo sem bila vesela nasvetov pri parkiranju ob 
prihodu zjutraj. Zelo  pozorno od vas. Pokazali ste, da pozornost za malenkosti naredi uspešen 
dogodek. 
Moja največja zahvala in občudovanje pa gre vam in vaših sodelavkam, ki ste nas prijazno spustile 
v delček svoje vsakdanjosti in z nami delile svoj delovni dan.  
Sama sem učila desetletje in pol,  tako sem običajno pod vtisom, da sem v našem šolstvu že 
marsikaj videla ;-))), a česa tako inspirativnega ne pomnim! Seveda je ta izkušnja takšna ne le 
zaradi prikazane integracije angleščine in drugih vsebin, ampak tudi zaradi vzdušja, načina dela in 
interakcije, ki vlada na vaši šoli. To skupaj tvori izkušnjo, ki bi jo priporočila: 

- vsakemu učitelju (ne glede na »kilometrino«), 
- vsakemu staršu in  
- vsakemu študentu pedagoške smeri. 

Da smo videli in da bi lahko videli, kaj se z voljo, inovativnostjo in skupnim delom da doseči v tem 
sistemu, v tej državi in s to mentaliteto, ki jih običajno krivimo za to, da stvari ne moremo izpeljati. 
Pokazali ste, da se da in da je mogoče. Prepričana sem,da je vsak od nas, ki smo v petek hospitirali 
na vaši šoli, dojel, da je za prikazanim ogromno dela, kontinuitete in doslednosti. Iz razredov pa 
smo ob navdušenju nad vašim delom in dosežki odnesli tudi obnovljeno veselje do tega poklica. 
Hvala!« 
 
»Po petkovih hospitacijah sem še bolj navdušena res ste neverjetna in neverjetno 
progresivna šola in res je neverjetno, kako se to na šoli opazi dobesedno na vsakem koraku. 
In razen, da bi še nekajkrat ponovila neverjetno, sem precej brez besed...« 

»Še enkrat čestitke organizatorjem, ravnateljici, ga. Ana Nuši in celotni ekipi, ki je 
izvedla izjemno uspešno Tržnico znanja. Iskrene čestitke vsem!« 

»Iskreno in iz srca se vam zahvaljujem za povabilo na tržnico znanja. Izjemen dogodek 
izjemnih ljudje in izjemnih dosežkov. 
Trudila se bom, da bom čim več slišanega in videnega posredovala naprej. 
Čestitam in vam vsem želim še veliko delovnih uspehov in osebne sreče.« 


