OBJAVE 27, ponedeljek, 22. marec 2021
Šolski dan: 129
Šolski teden: 27
Urnik: A
Dobro jutro!
Se opravičujem, če se zgodi, da mi zaradi nenapovedanih obiskov ali drugih
nenačrtovanih dejavnosti ali reševanja nujnih zadev, ni mogoče imeti objav v
predvidenem jutranjem času. Lahko pa si jih kasneje preberete na spletni strani. Zelo
težko je potem naknadno izpeljati objave, saj se urnik križa. Zato bom kdaj pa kdaj, ko bo
potrebno vas o čem nujno obvestiti, to storila kar med poukom.
Obveščam vas, da še vedno veljajo ukrepi, ki so veljali prejšnji teden. Spremenilo se je
samo za glasbene šole in glede veljavnosti testov. Zato še vedno velja, da masko nosimo
vedno po šoli in v matičnih razredih vsi učenci od 6. do 9. razreda, kakor tudi vsi
zaposleni. Tudi starši in vsi obiskovalci, ki prihajajo na šolsko dvorišče in ne morejo
zagotoviti razdalji 2 m, morajo imeti masko tudi na zunanjih prostorih. Ko se vstopa v
šolsko in vrtčevsko zgradbo, morajo masko imeti vsi. Na vhodu se vsak obiskovalec
vpiše.
Že kar dobro leto je od tega, ko smo pričeli s poukom na daljavo, se vrnili v šole in potem
spet delali na daljavo. Vse ima svoje prednosti in tudi pasti. Na splošno pa ugotavljamo,
da znanje in tiste temeljne vsebine, ki jih potrebujete za nadgradnjo znanja vseeno niso
usvojene v taki meri, kot bi to bilo, če bi bili v šoli.
Počasi se bliža tudi NPZ – nacionalno preverjanje znanja.
Za učence 3. razreda bo to letos poskusno preverjanje znanja. Že lanski leto smo
načrtovali tale preizkus, a se zaradi dela na daljavo ni moglo izvesti. Enako tudi NPZ za
učence 6. in 9. razreda.
Letos bo drugače.

Poskusni NPZ v 3. razredu:
V ponedeljek, 29.marca 2021 se piše
slovenščina, v sredo, 31.marca 2021 pa
matematika. Učenci istega oddelka opravljajo
poskusno preverjanje skupaj v učilnici, brez
posebnega sedežnega reda. Sedijo enako kot
pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja
med poukom. Med pisanjem je v učilnici
razredni učitelj. Med pisanjem ni potrebno
prilagoditi hišnega reda in izklopiti šolskega
zvonca
Poskusno preverjanje za e-testiranje:
Državni izpitni center ter MIZŠ je šole obvestil, da nacionalno preverjanje znanja bo, in
to iz predmetov, ki so bili že lansko leto izbrani s strani resorne ministrice. Hkrati pa je
državni izpitni center obvestil šole, da se bo v obdobju od 22.3. in do 26.3. izvajalo
pilotno e-testiranje, in sicer z namenom, da se testira vzdržnost sistema ob večjem
številu hkratnih dostopov.
Učenci 9. razreda boste danes imeli to testiranje v računalniški učilnici. Dobili ste gesla
in navodila, kako vstopate. Začeli boste z 0. uro in nadaljevali v 1. uro. Prisotni bodo
računalničar, razredničarka in svetovalna delavka. Naloge so iz vseh treh področij,
slovenščine, matematike in tujega jezika. Tako se boste preizkusili s tehničnimi
možnostmi reševanja nalog. Pravilnost rešenih nalog ni pomembna, ker je v prvi vrsti
pomembna izkušnja, ali sistem vzdrži tolikšno obremenitev hkratnih vstopov in katere
vse težave se pri e-testiranju pojavljajo oz. še niso bile zaznane.
Popoldne boste doma še ponovno lahko reševali te naloge. Navodila za vas so objavljene
na tej povezavi.
Učenci 6. razreda bodo vključeni v e-testiranje v sredo, 24. 3. 2021. Izvedeno bo 4. in 5.
šolsko uro.
Danes je svetovni dan voda. Letošnja nosilna
tema svetovnega dneva voda je Cenimo vodo in
je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi
in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam
voda pomeni, kako je pomembna za vsakega
posameznika in lokalno okolje. Z vodo je treba
skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od
črpanja sladke vode, njene predhodne obdelave,
oskrbovanja, uporabe, zbiranja in nadaljnje
obdelave do uporabe prečiščene vode in njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in
začetka novega vodnega kroga. Skladno z Ustavo Republike Slovenije ima vsakdo
pravico do pitne vode, poleg tega so vodni viri javno dobro in služijo prednostno in

trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Zato
vodni viri ne morejo in tudi ne smejo biti v privatni lasti.
V četrtek, 25. marca, je materinski dan.
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
In to so vaše in naše mame. Nekatere še v polnem
življenju, druge že v počitku. Lepo je pri srcu, ker so nam
dane ravno take mame, kakršne najbolj potrebujemo,
take, ki nas prve razumejo in stisnejo v objem.

Naj bo miren in deloven teden.

