DECEMBER NAM JE PRINESEL PRVE SNEŽINKE PA TUDI NADALJEVANJE
POUKA NA DALJAVO
Spoštovani učenci in starši,
čeprav smo že vsi upali, da se vrnete v šolo, se žal zaradi slabe epidemiološke slike
to še vedno ne bo zgodilo. Vlade Republike Slovenije je odločila, da šole ostanejo
zaprte. Pouk bo tudi v naslednjem tednu potekal na daljavo. Tako naj bi ostalo, dokler
ne bomo v t. i. oranžni fazi (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID19), takrat pa se predvideva odprtje vrtcev in šol za učence 1. triletja.

Verjamem, da že nekaterim učencem pojenjajo moči za učenje. V tem času je učenje
na daljavo edini način za vaše napredovanje v znanju. Učitelji vas vodimo in
usmerjamo, na vas pa ostaja odgovornost, da opravljate naloge sproti. Ostanite
vedoželjni in čim bolj samostojni. Dodatno motivacijo vam bodo prinesli praznično
obarvani decembrski dnevi. Pomembno je, da jih znamo doživljati tudi v teh razmerah.
Obiskali in obdarovali nas bodo dobri možje in iz naših domov bo zadišalo po domačih
piškotih ter domačih jedeh. In če se vam bodo pridružile vaše babice z bogatimi
nasveti, bo to velika priložnost za nova znanja.
Zdaj je tudi čas, ko lahko marsikoga razveselimo z dobrimi mislimi ter jim tako
polepšamo prihajajoče praznike. Več o tem se boste učenci pogovarjali z vašimi
učitelji.
Spoštovani starši, vas pa naprošamo, da še naprej spodbujate vaše otroke, vendar jih
pustite, da so samostojni in odgovorni, zaupajte jim. Na sestanku skupnosti šole so
učenci povedali, da jim je delo na daljavo vsak teden lažje, saj so usvojili potrebne
veščine za delo z računalnikom in veščine za komunikacijo z učitelji. Spletne učilnice

jim ne delajo težav, učiteljem so sporočili, da cenijo njihove delo in se zahvaljujejo za
njihov trud.
Ne pozabite, da je tudi zdaj čas, da se odpravite skupaj na družinske sprehode in
uživate s svojimi otroki v zasneženi naravi.
Ostanimo močni, vzpodbujajmo drug drugega in se pripravljajmo, da bomo
lahko pogumno vstopili v novo leto.
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