
 
 

OBJAVE 7, ponedeljek, 19. oktober 2020 

Šolski dan: 34 
Šolski teden: 8 
Urnik: B 
 
Dobro jutro! 
Včeraj pozno zvečer je Vlada razglasila epidemijo za 30 

dni. Razglasitev epidemije za zdaj ne pomeni nobenih 

novih ukrepov, omogoča le pravno podlago za 

sprejemanje tistih, ki bodo sledili. Za državljane in 

državljanke se ne spremeni nič. Šolarji do 6. razreda 

gredo torej normalno v šolo, ljudje pa normalno v službo, 

je povedal g. Kacin.  

Res si zelo želim, da bi se vsi skupaj držali ukrepov, še 

posebej tistih, ki nas zavezujejo k nošenju maske. Rada bi posebej pohvalila vas, učence, 

ki v veliko večji meri spoštujete navodila. Meni je nošenje maske postalo kar vsakdanje 

in se zalotim, da nosim masko tudi takrat, ko mi je v resnici več ne bi bilo potrebno. To je 

stvar navade in odločitve, da se nekaj sprejme, kar je potrebno ne samo za lastno 

zdravje, ampak predvsem zaradi zdravja drugih. Kako bi se počutila, če bi se zaradi 

mojega neupoštevanja ukrepov okužili drugi? GROZNO!!! Zato želim biti pomirjena in 

nositi masko ter upoštevati tudi vsa navodila v zvezi z druženjem.  

 Žal pa opažam, da nekateri starši, predvsem iz vrtca, še vedno podlegajo miselnosti, da 

je corona virus izmišljotina. Zato še enkrat zelo jasno izpostavljam, da je nošenje maske 

OBVEZNO in vstop v šolske ter vrtčevske prostore brez njih ni dovoljen. V kolikor bomo 

ugotovili kršitev tega vladnega ukrepa, bomo primorani o tem obvestiti pristojno 

inšpekcijo. 

INFORMACIJE ZA TA TEDEN: 

Pri zbiranju hrane za prostoživeče živali v Pomurju smo bili nadpovprečno uspešni, in 

sicer smo zbrali rekordno  količino - 192 kg hrane. Najbolj so se izkazali skoraj vsi učenci 

od 1 do 5. razreda, med katerimi izstopajo učenci 1. razreda, med posamezniki pa 

učenka 4. r. (Nina Erdeljan 14 kg). Tudi ga. Ana iz društva DZŽP je bila izjemno vesela, 

tako da prav vsakemu, ki je karkoli prispeval, iskrena hvala tudi v imenu živali, za katere 

se je hrano zbiralo. Posebej hvala tudi staršem, ki so našim šolarjem to omogočili in jih v 

akciji podprli. To je zapisala ga. Majda Rojko, ki je nekako že posvojila aktivnosti za 

prostoživeče živali. 

Danes, v ponedeljek, so pogovorne ure za starše. Učitelji razredniki so staršem že poslali 

obvestila, na kakšen način bodo vzpostavili stik. Odločitve razrednikov so bile različne, 



predvsem pa so izstopale odločitve po telefonski komunikaciji. Razrednike želim 

spomniti, da si beležijo udeležbo oz. odziv staršev.  

Jutri, v torek, 20.10. ima ND 2. razred. Šli bodo na opazovanje gozda in gozdnih dreves. 
Živali in gob. Izbrali so si primerno vreme. 
 

Tekmovanje iz znanja biologije, ki je bilo planirano v sredo, 21.oktobra odpade. V kolikor 
se bo po krompirjevih počitnicah pouk za učence od 6. do 9. razreda izvajal v šoli bo to 
izvedeno v sredo, 4.novembra. 
 

Žal odpade tudi koncert za učence 9. razreda v Cankarjevem domu in ogled Narodne 

galerije, ki je bil načrtovan za sredo.  

 

Izvajanje VIZ dela z učenci od 6. do 9. razreda 

Od ponedeljka, 19. 10. 2020, do petka, 23. 10. 2020, poteka za učence od 6. do 9. razreda 

pouk na daljavo. V času od 26. do 30. 10 2020 bodo jesenske počitnice. Od širjenja bolezni 

je odvisno, ali se bodo učenci po počitnicah vrnili v šolske klopi ali ne. Obvestilo o poteku 

pouka po počitnicah vam bomo posredovali 

najverjetneje zadnji dan počitnic oz. takoj, 

ko bomo dobili ustrezna navodila MIZŠ.  

Pouk na daljavo bo v naslednjem tednu 

potekal po veljavnem urniku.  

Učna gradiva za učence bodo v spletni 

učilnici.  Po dogovorjenem razporedu bodo 

potekala tudi video konferenčna srečanja, v 

katerih vam bodo učitelji lahko posredovali 

dodatna pojasnila v zvezi z reševanjem učnih nalog. 

Učenci so se v zadnjih tednih pripravljali na možnost uvedbe dela na daljavo in so vsi 
osvojili osnovno znanje uporabe spletnih učilnic ter potrebnih spletnih orodij za tak način 
dela. Učenci so seznanjeni z dogovorjenim načinom dela in prepričana sem, da bodo 
odgovorno pristopili do svojih obveznosti. 

Drage učenke in učenci od 6. do 9. razreda! 

Ti ukrepi, ki se uveljavljajo v naslednjem tednu, so namenjeni varovanju zdravja vseh nas, 

ne pomenijo pa, da se za vas že naslednjem tednu pričenjajo jesenske počitnice. Zato vas 

prosim, da resno in odgovorno pristopite k delu in učenju na daljavo, da ste pri tem 

odzivni in da sodelujete z učitelji, da se boste v nadaljevanju res lahko veselili počitnic, ko 

boste lahko za nekaj časa odložili šolsko delo. Obenem vas prosim, da tudi v bodoče še 

naprej upoštevate priporočila NIJZ za varovanje zdravja. Ne pozabite tudi na nove 

zaščitne ukrepe, ki so trenutno v veljavi.  

Želim vam uspešno delo in upam, da boste po počitnicah spet vsi skupaj z nami v šolskih 

klopeh. 



Nekateri pa ostajate tukaj, v šoli.  Vas je k sreči več kot tistih, ki bodo imeli pouk na 

daljavo. Tudi za vas veljajo vsa navodila varnega obnašanja proti okužbi s koronavirusom. 

Še bolj pozorni bodite na medsebojno razdaljo in na res redno umivanje rok.  

O nadaljnjem poteku vzgojno-izobraževalne dejavnosti po preteku oz. spremembi 
odloka vas bomo obvestili po prejemu uradne okrožnice MIZŠ. 

Priporočila za izvedbo izobraževanja od doma 

https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/ 

 

Po priporočilih našega resornega ministrstva vas prosimo, naj učenci v naslednjem 

tednu v popoldanskem času ne obiskujejo treningov v klubih in se ne udeležujejo drugih 

izvenšolskih dejavnosti, saj si želimo, da bi čim prej zjezili širjenje bolezni. 

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi. 

https://www.arnes.si/priporocila-za-izvedbo-izobrazevanja-od-doma/

