
 
 

 

 

 

OBJAVE 28, ponedeljek, 29. marec 2021 

Šolski dan: 134 
Šolski teden: 28 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni dragi učenci in starši! 
 
Kot ste verjetno že slišali iz medijev, se zaradi tretjega vala virusa SARS-CoV-2, ki ima 
sedaj še druge različice, načrtuje zaprtje države in tako tudi zaprtje šol in vrtcev od 1. in 
do 12. aprila 2021.  Torej za 11 dni. Ukrep bi naj pomagal pri obvladovanju izjemnega 
širjenja virusa in obolevanje s covid 19  zaradi vzdržnost našega zdravstvenega sistema. 
Poskrbeti je potrebno tudi za ostale bolnike, ki so oboleli zaradi drugih bolezni in nujno 
potrebujejo zdravstveno obravnavo. 

 
Tako s četrtkom, 1. aprilom, ponovno prehajamo 
na pouk na daljavo. Za otroke v vrtcu in za učence 
1. triletja bo zagotovljeno nujno varstvo. Več 
informacij bo sledilo, ko bomo s strani MIZŠ prejele 
šole nadaljnja navodila. 
 
Sama take odločitve nisem vesela, saj sedaj že iz 
izkušenj vem, da pouk na daljavo ni enako 
učinkovitosti kot če ste tukaj, v šoli. Prav tako ni 
pošteno, da se obremenjuje starše, posebej pri 

najmlajših, kar v bistvu moramo opraviti učitelji. Toda, če bomo na tak način prihranili 
življenja ljudi in če gre le za krajše obdobje pouka na daljavo, vas prosim, da še to 
vzdržimo. 
Nismo edina država, ki poostrene ukrepe sprejemamo, izjemno širjenje virusa se 
stopnjuje po celi Evropi.  
Katere omejitve se bodo ponovno uveljavile, lahko že slišite iz medijev, mi bomo 
izpostavili tiste, ki se dotikajo našega predšolskega in šolskega dela. 
 
Kaj bomo še lahko izvedli do 1. aprila? 
 
Danes so pogovorne ure. Razredniki se individualno, s starši dogovarjajo o načinu in 
terminu izvajanja pogovornih ur. Dragi starši, vabimo vas, da ste v kontaktu z razredniki 
in se z njimi dogovorite o času pogovornih ur. Žal potekajo preko telefona ali 
konferenčne platforme Zooma in ne v živo. Vendar vam pogovor z razredniki lahko da 
pomembne informacije. Zaznavamo namreč, da upada zanimanje za šolsko delo vašega 
otroka, še posebej na predmetni stopnji. 
 
Danes poteka tudi skupni roditeljski sestanek za učenke in učence ter seveda za starše 6. 
razreda. Preko Zooma se vam bo oglasila tudi otroška zdravnica in vam spregovorila o 
preventivnem cepljenju v zvezi s HPV virusom. 
 



 
 

 

 

 

Ob 15. uri je načrtovalnica za strokovne delavce šole preko zooma. 
 
Znani so rezultati šolskega tekmovanja iz znanja kemije in biologije. Tekmovalci so pri 
biologiji morali pokazati veliko znanja o glivah. Najuspešnejša med tekmovalci je bila 
Jana Celcar, a je zmanjkalo nekaj toč za bronasto priznanje in uvrstitev na državno 
tekmovanje. Iz znanja kemije je bronasto priznanje osvojila Jana Celcar. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstili Jana Celcar iz 9. razreda  in Ines Kaučil iz 8. razreda. Iskrene 
čestitke in uspešno na državnem tekmovanju. Hvala tudi mentorici Jelki Žurman. 
 
Danes, v ponedeljek, je 6. uro tekmovanje iz angleščine za učence 9. razreda. Pišejo v 
svoji matični učilnici. Vsa ostala navodila dobijo od razredničarke. 

 
V torek od 12. ure do 13.30 bo izveden 
občinski šolski parlament, in sicer preko 
aplikacije Zoom. Udeležita se ga Jana Celcar 
in Tija Bračič. Navodila za delo dobita od 
učiteljice Mateje Šajhar.  
 

V torek, 30. marca, je načrtovano tudi izobraževanje za vzgojiteljice in učitelje preko 
zooma. Povezavo ste še dobili. Pričetek predavanje je ob 15. uri in traja do 18. ure. 
Prosim za zanesljivo udeležbo. Drugi del izobraževanja je načrtovan za 6. april 2021 ob 
isti uri. Predavanje bo izvedla ga. Milena Tuta. 
 
V sredo, 31.marca, bo v preduri in prvi uri potekalo tekmovanje iz Razvedrilne 
matematike. Tekmovali bodo 4 učenci iz 7. in 9. razreda v 
gospodinjski  učilnici. Tako sporoča mentorica Blanka Mlakar. 
 
Kot šola smo se tudi prijavili na poskusno preverjanje 
znanja v 3. razredu že lani, a ni bilo izvedeno. Letos smo še v 
šolah, zato se bo to zgodilo danes, v ponedeljek in v sredo, 
31.3.  Danes se bo pisalo nacionalno preverjanje iz slovenščine, 
v sredo pa iz matematike. Vsem tretješolcem želim uspešno 
reševanje. Na tak način bomo vsi skupaj dobili informacije, 
kakšno je znanje in predvsem to, kaj lahko naredimo, da le-to 
izboljšamo.  
 
1. aprila je svetovni dan mladinske književnosti in dan, ko se 
ponovno, za krajši čas pričenja pouk na daljavo. 
 
 
 

 

 


