OBJAVE 29, torek, 5. april 2021
Šolski dan: 139
Šolski teden: 29
Urnik: A
Pozdravljeni dragi učenci in starši!
Upam, da ste velikonočne praznike
preživeli mirno in prijetno. Biti s svojimi
dragimi je lepa priložnost za bogatenje
medsebojnih odnosov. To so dragoceni
trenutki, ko se učimo drug od drugega,
še posebej prenosa zanj in tradicije od
babice in dedka pa od mame in očeta.
Tako se ohranjajo družinske sledi, ki
nam dajejo identiteto in nas postavljajo
v določen čas in prostor. Zavedanje, da
smo Slovenci, majhen narod med
velikimi sosedi, je toliko pomembnejše,
če gojimo, spoštujemo in nadaljujemo s koreninami naših prednikov. Tudi mi bomo
nekoč tisti, ki bomo tradicijo predajali v roke in v varovanje našim otrokom, vnukom.
Pouk do 12. aprila poteka po običajnem urniku. Učitelji bodo čas videokonferenc
sporočili v spletnih učilnicah. Veliko bo tudi dni dejavnosti. Nikar ne odlašajte z
obveznostmi. Opravite jih sproti. Sami ste ugotovili, da pouk na daljavo ne pomeni le
opraviti zadane obveznosti, ampak se tudi učiti in naučiti in vaditi.
Ponosna sem na vse tiste, ki ste odgovorno sprejeli vse obveznosti. Skrbijo pa me tisti, ki
jamrajo in svojega življenja ne vzamejo v svoje roke, ampak samo čakajo »na nekaj«,
česar nikoli ne bo, če se sami ne spoprimete z življenjem. Jamranje in jokanje vas bo
popeljalo v samopomilovanje, ki pa zaviralno deluje na osebnostno rast. Zato bodite
pogumni. Korajžno stopajte, četudi bo kdaj naporno in težko.

Ne pozabite na razpisani literarni, likovni in fotografski natečaj
pod sloganom: Vse najboljše, Slovenija!

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
Mentorica ga. Blanka Mlakar je poslala neuradne rezultate iz tekmovanja RM, katerega
so se udeležili učenci 4., 5. 7. in 9. razreda. Dobitniki bronastih priznanj so: Lado Bratuša,
Pia Gomboc, Rene Merčnik, Zoja Gradiščaj in Jana Celcar. Na državno tekmovanje se ni
uvrstil noben učenec, saj je potrebno doseči 75% vseh točk.
4. RAZRED
Tekmovalec
Lado Bratuša
Pia Gomboc
5. RAZRED:

Točke od 121
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Bronasto
Bronasto

Tekmovalec
Rene Merčnik
7. RAZRED:

Točke od 121
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Tekmovalec
Zoja Gradiščaj
9. RAZRED:

Točke od 142
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Priznanje
Bronasto

Tekmovalec
Jana Celcar
Spoštovani starši!

Točke od 204
117

Priznanje
Bronasto

Verjetno ste že preko medijev slišali, da bi se naj za učenec tretjega triletja uvedlo
samotestiranje. Je prostovoljno in testirali bi se doma. Test je preprost in neboleč. Gre za
odvzem brisa v nosu – do 2 cm. Iz MIZŠ smo dobili navodilo, da bi morali do jutri, torka,
6. 4., do 13. ure sporočiti, koliko učencev zadnjega triletja se je pripravljeno
samotestirati.
Sama sem s tem obvestilom odlašala, ker sem menila, da bomo dobili bolj natančna
navodila. Žal jih ni bilo. To, kar sem zapisala, sem danes izvedela preko medijev.
Kljub vsemu vas prosim, če se z vašim otrokom pogovorite o samotestiranju in se skupaj
odločite za privolitev ali ne. Jutri bi potem odločitev sporočili svojim razrednikom.
Zahvaljujem se vam za razumevanje v teh nerazumnih časih. Hvala za potrpežljivost.
(Obvestilo je bilo poslano staršem preko eAsistenta).
Jutri, v torek, 6. aprila, bo ob 15. uri nadaljevanje strokovnega izobraževanja, in sicer 2.
del Pomoč učencem pri prepoznavanju, sprejemanju in izražanju čustev ter krepitev
pozitivne samopodobe.
V sredo, 7. aprila, se sreča tim za bodoče prvošolce ob 7.30 uri.
Žal nekatere že načrtovane aktivnosti odpadejo. Med drugim zdravniški in
zobozdravniški pregledi za učence, tekmovanja, revije pevskih zborov in šola v naravi.
Naj bo deloven in zanimiv teden.

