
Pozdravljeni učenci in učenke, starši! 

 

Današnji kulturni dan smo v začetku šolskega leta načrtovali povsem drugače. Z aktivnostmi in 

različnimi dejavnostmi smo želeli dati poudarek 500-letnici rojstva Adama Bohoriča in letu, ki 

mu je posvečeno. Veliko aktivnosti smo načrtovali z marcem in do konca šolskega leta, da bi 

ga vsi na naši šoli še bolje spoznali, izvedeli o njem še kaj več. Žal je trenutna situacija drugačna, 

vendar vem, da bo današnji dan uspešno izpeljan na malo drugačen način. 

 

Za nami je 6 tednov izobraževanja na daljavo in trudimo se, da bi ostali povezani tako učenci, 

učitelji kot starši in seveda šola kot celota. Učitelji pripravljajo gradiva za vaše delo, da jih lahko 

v največji možni meri samostojno opravite. Pripravljeni so vam pomagati, če pomoč izkažete, 

jo potrebujete. Sami pa morate poskrbeti, da vzdržujete šolski dnevni ritem, da pravočasno 

zjutraj vstanete in začenjate opravljati po navodilih učitelja. Večino učencev lahko pohvalim, 

da z veliko mero spoštovanja do znanja, opravljate naloge, le-te posredujete svojim učiteljem, 

če tako v navodilih zapišejo. Žal pa je tudi nekaj primerov, ko učenci niste prepoznali resnosti 

situacije in še vedno čakate z učenjem, se ne odzivate. V mesecu maju bo pomembno, da 

povratna informacija o vašem delu, o težavah pride do vseh nas. Učitelji bodo začeli  z 

ocenjevanji in zato je odzivnost in pravočasno opravljeno delo od vseh vas, učenci in učenke, 

zelo pomembno. Samo s skupnim sodelovanjem bo pouk na daljavo učinkovit in uspešen. 

 

Vas, spoštovani starši, pa ponovno nagovarjam, da dosledno preverjate, spremljate delo svojih 

otrok. Zavedam se, da ste tudi vi postavljeni v novo vlogo, vendar otroci potrebujejo vaše 

usmerjanje, vašo vzpodbudo. S spremljanjem otrokovega dela boste tudi vi veliko prispevali k 

njegovemu napredku. 

 

Pred nami so prvomajski prazniki in prvomajske počitnice. Prepričana sem, da jih vsi 

potrebujemo in bomo proste dni izkoristili za tiste stvari, ki smo se jim zaradi razmer odrekli. 

 

Ostanite zdravi, preživite praznike s počitniškimi dnevi prijetno. 

 

 

Samo drug z drugim, drug ob drugemu  

bomo uspešno pripeljali to šolsko leto do konca. 

 

 

 

Brestanica, 24. 4. 2020                                                                            Martina Ivačič, ravnateljica 

 

 

                                                             


