
 
OBJAVE 39, ponedeljek, 22. junij 2020 

Šolski dan: 187 

Šolski teden: 39 

Urnik: A 

 

Dobro jutro! 

Šolsko leto se je zavrtelo kot blisk in že diši po počitnicah. Otroški in mladostniški nemir in 

veselo razpoloženje   je v zraku. V prejšnjem tednu smo izvedli tudi zaključno prireditev, ki je 

bila zelo lepo obiskana s strani vaših staršev in svojcev.  To je lepo.  To daje poseben čar in 

spodbudo vsem vam, ki ste nastopali in prijeten užitek vsem drugim, ki smo vas gledali in 

poslušali. Imeli ste domiselne točke, še posebej balerine iz 3. razreda. To pa je bil zadetek v črno. 

Ob tej priložnosti bi se vam, drage učenke in učenci zahvalila za 

celoletno sodelovanje pri različnih projektih, aktivnostih, 

tekmovanjih in prostovoljni pomoči v dobro šole, sošolcev in drugih. 

Hvala tudi vsem tistim učencem, ki ste se dnevno in organizirano 

odzivali na  dejavnosti in naloge v učenju na daljavo. Nekateri ste bili 

izjemni. Pohvale vredno je sodelovaje med učenci 8. razreda, ki so se 

povezali in si medsebojno pomagali. Lahko so kot dober zgled za vse 

ostale. In naj še dodam, da niso nalog prepisovali, ampak so ji skupno 

preverili, če so prav reševali.  

Želim se zahvaliti tudi vsem staršem, ki so vas spodbujali in 

spremljali, tolažili in bodrili, da ste prehodili šolsko leto ob 

zavedanju, da se je za uspeh potrebno potruditi. Vsem staršem, ki so vam dali vedeti, da so 

domače naloge  in učenje  obveznost, ki jih pač morate opraviti. Vsem staršem, ki so bili naša 

desna roka in nam pomagali v sooblikovanju  vašega vrednostnega sistema. Vsem staršem, ki so 

prevzeli vloge predstavnikov v svet staršev, svet šole in v šolski sklad. Vsem staršem, ki so 

spoštovali delo učiteljev in se zavedali, da usklajeno in podporno vzgojno in učno delovanje 

učiteljev in staršev prinaša največji napredek v učni in osebnostni rasti vsakega posameznika. In 

ni jih bilo malo. Vsem staršem, ki so našli čas in se udeleževali šolskih predavanj, delavnic,  

sestankov, prireditev in še celo sami sodelovali v dejavnostih šole. Še posebej so se starši izkazali 

kot naš podporni člen v času pouka na daljavo. Veliko breme je bilo predvsem na tistih starših, ki 

so imeli več šoloobveznih otrok ali pa otroke, ki so potrebovali nenehno spodbudo.  

Prijeten je občutek, če starši in lokalna skupnost uvidi res odlično delo naših učiteljev, ki dobro, 

zagnano in strokovno delajo. Majhne šole imamo svoje prednosti. Smo kot večja družina, ki se 

dotakne in objame vsakega. Nimamo pa toliko delovne moči in na posameznega učitelja pride 

več obveznosti in več dejavnosti. Res moramo biti na šoli neprestano v pogonu, če se želimo 

promovirati in biti prepoznavna šola v občini. V marsičem presegamo že velike šole, a žalostno je 



to, da se nekateri naših prednosti ne uvidijo. Zahvaljujem se vsem tistim staršem in starim 

staršem, ki širite dober glas o šoli in nas podpirate.    

Zahvaljujem se tudi vsem strokovnim delavcem za 

prizadevnost, pozitivno naravnanost in promocijo 

šole v ožji ali širši lokalni skupnosti. Še posebna 

zahvala velja tistim učiteljem, ki ste na svoja ramena 

sprejeli še dodatne naloge in zaradi tega niste bili 

slabe volje, vsem tistim, ki ste v kolektiv  vnašali 

dobro voljo in umirjenost, vsem tistim, ki ste svoje 

sodelavce podpirali in vsem tistim, ki ste iskali poti 

za ugodne rešitve problemov in nepredvidenih 

situacij. Še posebej mi se namreč moramo zavedati, 

da delujemo z zgledom.  

Želim se zahvaliti tudi tehničnemu in administrativnemu osebju na šoli, ki ste s svojim delom 

doprinesli k večjemu zadovoljstvu staršev, k ugledu šole,  še posebej pa k temu, da je bila okolica 

šole urejena, učilnice čiste in da je v kuhinji kadarkoli zadišalo po čem okusnem. Hvala vsem, ki 

ste kadarkoli podaljšali svoj delovni čas, ker je bilo potrebno še  kaj skuhati ali pripraviti 

prireditveni prostor. Hvala tudi naši računovodkinji in tajnici v enem, ki je vedno ažurno 

pomagala učencem, staršem in strokovnim delavcem.  

Kako bomo preživeli še zadnje tri dni? 

Jutri, v ponedeljek, 22. junija,  bo 5. šolsko uro vaja za zaključno proslavo v sredo. 
Pridejo učenci 1., 4., 5. razreda ter pevci. 
 
Učenci 4. r. imajo jutri, v ponedeljek ŠD (Vesna P.), v torek pa TD (Ohranjamo kulturno 
dediščino).  
Prav tako je jutri zadnji roditeljski sestanek z avtorsko gledališko predstavo 
(projekt POGUM) učencev 4. r. ob 16. uri v telovadnici.  
 

V sredo, 24. 6. 2020, je zadnji šolski dan v tem šolskem letu. Ne bo pouka po urniku, ampak 
bomo izpeljali določene dejavnosti po naslednjem razporedu: 
A / Prihod v šolo kot običajno 
B / Dejavnosti po matičnih učilnicah z razredniki, malica 
C / Proslava ob dnevu državnosti s kulturnim programom in s podelitvijo priznanj ob 10.15 

 
D / Predstavitev izmenjave učencev na Poljskem (Erasmus+) 
E / Odhod z avtobusom ob 11.50. 



Organizirano bo tudi podaljšano bivanje in kosilo ob 12.30, v kolikor se bodo učenci na kosilo 
prijavili. 
Če potrebujete varstvo in bo vaš otrok ostal v podaljšanem bivanju s kosilom, vas prosimo, da to 
sporočite učiteljici v podaljšanem bivanju ali razredničarki do torka, 22. 6. 2020. 
 

Ker se šolsko leto zaključuje, vas ponovno prosim, da pogledate tudi po obešalnikih. Marsikje se 

najde kakšno oblačilo. 

Tudi garderobne omarice morajo biti do srede  prazne, ključi pa vrnjeni in spravljeni pri hišniku. 

Vsi, ki ste ključe izgubili, boste morali poravnati ponovno izdelavo le-teh. 

 Za naslednje šolsko leto ne pozabite na šolske copate. Ti copati morajo imeti ustrezno 

protidrsno podlago. Ne veljajo hišni copati iz blaga. Z njimi lahko zdrsnete po stopnicah in se 

poškodujete.  

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je objavljen na spletni strani šole. Če 

imate še uporabne šolske pripomočke iz lanskega leta, potem ji  uredite. Ni potrebno kupovati 

novih. Tudi zvezki za posamezen predmet so lahko prav tako lanski. Včasih se izkaže to za 

koristno, saj lahko še malo pokukate nazaj, če se česa ne spomnite. 

Zanimive in zabavne počitnice vam želim.  Veliko veselja v naravi, na morju ali v bazenih! Čim 

več se gibljite, odkrivajte novo in preberite tudi kakšno knjigo. Morda bo spodnja komu 

spodbudila skomine. 

 

SREČNO in VESELE, ZABAVNE, DEJAVNE in ZANIMIVE POČITNICE VAM ŽELIMO VSI! 


