
Dragi starši, učenci, sodelavci! 

Šole ostajajo zaprte. Tudi vrtci. Že četrti teden.  

Že štiri tedne poteka pouk na daljavo.  

Nepričakovano smo vsi soočeni z novo situacijo, poukom na daljavo: otroci, ki 

so obiskovali vrtec, so doma, šolarji se učijo in opravljajo šolske obveznosti med 

svojimi domačimi.  

Nenavadna, nova situacija za učitelje, za starše in za učence.  

Zelo pomembno je, da ohranimo povezanost in delujemo v skupno dobro vseh 

nas: majhnih in velikih, učencev, učiteljev, staršev, vseh nas. Prav je, da vsak v 

svojem okolju ravnamo odgovorno, da prevzamemo skrb za svoja ravnanja in se 

na navodila zdravstvenih institucij odzivamo strpno in tako, kot nam svetujejo.  

Zdaj je pomembno predvsem zdravje. Zdravje vseh nas.  

Vsi smo v isti situaciji, pravzaprav nekako povezani. In samo s skupnim in 

odgovornim ravnanjem bomo premagali tudi virus, ki nam grozi…  

Skupaj. S skupnimi močmi. Močno verjamem v to in vem, da nam bo uspelo. 

Bo.  

UČENJE NA DOMU 

Štirje tedni učenja na domu so že za  nami.  

Vem, da ni bilo enostavno, velikokrat stresno, hudo, za vse nas, starše, učitelje 

in učence, a z veseljem lahko zapišem, da smo vzpostavili koncept, ki deluje. 

Glavni namen pouka na daljavo je ohranjati stik učencev z 

vzgojnoizobraževalnim delom, vzdrževati njihovo doseženo raven znanja in jih 

spodbujati k skrbi za svoje znanje in razvoj. Učitelji in v tem času tudi mnogi 

starši nudimo učencem  strokovno podporo, kakor tudi podporo v smislu 

pomoči pri razumevanju trenutne družbene situacije in odzivanju nanjo.   

Starši, še naprej bodite svojim otrokom spodbuda, zatočišče, da  se   

vsakodnevno držijo urnika, in da opravijo obveznosti, katere jim dajo njihovi 

učitelji. Spodbujajte  jih, bodite jim opora,  varnost…če pa naletite na šolske 

težave, dileme, težave… pa smo  tu učitelji: pišite nam, povejte nam to. Z 

veseljem vam bomo pomagali.  

Hvala vsem, staršem in učiteljem, ki se trudite, ki pomagate, naredite vse, da 

pouk na daljavo poteka.  



Hvala vsem učencem, ki svoje šolske dolžnosti  izpolnjujete.   

Ob vsem tem pa se tudi zavedamo, da imate starši  poleg tega, da skrbite, da 

bodo vaši otroci vsak dan opravili šolsko delo, tudi sami veliko drugih 

obveznosti in skrbi, ki vas obremenjujejo. Zato vam želimo, da najdete v teh, 

pogosto zaradi nerazveseljivih in žalostnih novic tudi trenutke, ki vam bodo v 

skupno veselje, in  ki vam bodo vlivali optimizma za prihodnost.  

Tudi letošnje velikonočne  praznike smo preživeli malo drugače, a vseeno 
z domačimi, svojimi najbližjimi. 

Naj nam ti prazniki prinesejo optimizma, upanja, da se kmalu vidimo. 

Upanja, da bomo premagali bolezen. 

Upanja, da verjamemo v to. 

Verjamemo.  

Upam in želim nam, da se bodo vrata šole in vrtca kmalu odprla. 

Breda Žunič, 

ravnateljica 

 

 

 

 


