
 
 

 
 

OBJAVE 27, ponedeljek, 23. marec 2020 

Šolski dan: 128 
Šolski teden: 27 
Izobraževanje na daljavo 
 
Dobro jutro! 
 

Spoštovani starši in učenci, za nami je teden dela na daljavo. Vsi 
se vam želimo zahvaliti za to, kako resno in odgovorno ste 
sprejeli to obliko dela. Redno delate, se odzivate in ste v stikih z 
nami. Spremljamo tudi zanimive fotografske utrinke vašega 
dela preko FB-ja naše šole. Tega smo zelo veseli. Pogrešamo pa 
še manjše število učencev, zato vas ponovno sprašujemo, ali 
imate potrebno tehnično opremo, da lahko vzpostavimo stik.  

V celem tednu smo imeli samo ENO tehnično intervencijo glede 
uporabniških imen in gesel za vstop v učilnice, kar je odlično 
delo računalničarja.  

Glede dela na daljavo, se pripravlja spletna anketa, s katero želimo dobiti informacije o 
poteku izobraževanja na tak način. Povratna informacija nam bo v pomoč pri nadaljnjem 
delu. Oblikovali se bosta dve anketi, in sicer ena za učence od 1. do 5. razreda, ki jo 
izpolnijo starši ter od 6. do 9. razreda, ki jo izpolnijo učenci teh razredov.  Prosimo vas, 
da jo izpolnite. 

Dragi starši, vemo, da sedaj sprejemate še dodatno odgovornost za delo vašega otroka. 
Hvala vam za vašo podporo. Ne želimo vas obremenjevati preveč, ker bo učno snov 
potrebno ponoviti, utrditi, morda  ponovno razložiti, ko se spet dobimo v šolskih klopeh 
in  bodo razmere spet normalne. Za vso pomoč in podporo se vam vsi res iskreno 
zahvaljujemo. Želimo vam zdravja in kljub vsem zastrašujočim informacijam ne pozabite 
na smeh in veselo razposajenost znotraj družine. 

Starše devetošolcev obveščamo, da so vse prijavnice za vpis poslane v srednje šole. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dragi učenci! 

Naj še vas ponovno 

spomnim, da delo na daljavo 

opravite odgovorno in da se 

dela lotite v času, kot da ste 

v šoli; torej dopoldan, da 

ohranite delovno rutino in 

kondicijo. Sedaj je čas, da 

preberete kakšno dobro 

knjigo. Jaz sem prebrala Od 

suženjstva do svobode 

avtorice Petre Škarja. Ta mi 

je v zadnjem času postala 

zelo ljuba pisateljica. 

Spremljajte TV SLO1, kjer 

bodo predvajane  šolske 

vsebine in si oglejte kakšno 

dobro dokumentarno 

oddajo. Seveda pa ne 

pozabite na svojo 

psihofizično kondicijo, ki je 

pomembna za telesno 

odpornost. Telovadite lahko 

tudi doma. Pojdite ven na 

svež zrak, kajti telesna 

aktivnost, pogum in dobri 

odnosi so tisto, kar krepi 

našo odpornost. 

Bodimo odgovorni in se v tem času ne družimo. 

STOPIMO SKUPAJ, BODIMO DOSLEDNI, POMAGAJMO DRUG DRUGEMU. 
POZITIVNO IN POMIRJUJOČE VPLIVAJTE TUDI NA DRUGE. VIRUS PREIZKUŠA NAŠ 
ZNAČAJ DO TEMELJEV. IN V TEMELJU SMO NAJPREJ LJUDJE. ZATO OSTANIMO 
PREDVSEM LJUDJE. PREPRIČANA SEM, DA TO ZMOREMO! 

V sredo, 25. marca je materinski dan.  Lepo je biti mama in lepo je 
biti babica.  V soboto, 21. marca, sem postala šestič babica deklici 
Tonji.  


