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Dragi učenci, 
 
učitelji mi sporočajo, da ste šolo na daljavo vzeli resno in vas večinoma zelo pohvalijo, kako ustvarjalni in 
odgovorni ste pri tem in da v veliki večini svoje šolsko delo tudi opravite. 
 
Učiteljice razredne stopnje so povedale, da Teamse (videokonference) in spletne učilnice že obvladate “v 
nulo”. Prav tako so pohvalile vaše izdelke za tradicionalni slovenski zajtrk. 
Res me veseli, da ste ustvarjalni in da svoje delo vestno opravljate. 
 
Za starejše učence pa se je že začelo tudi ocenjevanje. Na ta način se vam bo porazdelilo tudi 
ocenjavnje, da z njim ne boste preobremenjeni ob vrnitvi v šolo. 
 
Tudi učenci predmetne stopnje se pridno udeležujete videokonferenc in na njih tudi sodelujete. Najbrž 
pa ponovni poziv k pravočasnemu oddajanju nalog kljub vsemu ni odvečJ 
 
Bi vas pa rada opozorila, da se kljub opozorilom, nekatari učenci na »chatu« pogovarjte zelo 
nespodobno in mimo vseh pravil, ki veljajo za delo na daljavo. Nekaj učiteljev je zaradi tega izreklo tudi 
ukrepe. Te vaše pogovore lahko spremljamo vsi, ki v Teamse vstopamo. Verjemite, da nam je neprijetno, 
ko jih beremo, saj smo v zeleni hiški navajeni, da upoštevamo kulturo govora in se med seboj 
spoštujemo. 
Prepričana sem, da vas je ta »faza zabave« minila in da opozorila ne bodo več potrebna. 
 
Danes smo izvedli tudi Šolsko skupnost na daljavo. V večini ste delo na daljavo pohvalili, izpostavili pa ste 
tudi nekaj upravičenih dilem, ki jih bom posredovala učiteljem na našem rednem sestanku v prihodnjem 
tednu. 
 
Dragi učenci, želim si, da se čimprej vrnete nazaj v šolo in da bo pouk spet stekel na način kot smo ga 
vajeni in da bo na naših hodnikih spet slišati vaš »živ-žav«.  
 
Lepo se imejte in si kljub omejitvam naredite lepe dneve, pri tem pa ne pozabite in upoštevajte ukrepe 
in omejitve, da se čimprej spet vidimo. 
 
Ravnateljica Lorieta 
 
 
 
 
 
 


