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Dragi učenci, 
 
žal, bo tudi v v prihodnjem tednu za vas pouk še vedno potekal na daljavo. 
Bo pa prihodnji teden nekoliko krajši, saj je v ponedeljek državni praznik, kulturni dan, devetošolci pa 
imate v petek informativni dan. Obiščite kar se da veliko šol, da si boste pridobili čim več informacij o 
vašem nadaljnjem izobraževanju v srednjih šolah. 
 
V tem tednu smo imeli srečanje šolske skupnosti oz. šolskega parlamenta. 
Pohvaliti vas moram, da so bila vaša poročila resnično dobra: podali ste konstruktivne pobude, ki jih 
bomo učitelji upoštevali, prav tako smo bili veseli vseh pohval, ki ste jih izrekli vašim učiteljem. Veseli so 
bili, da ste opazili njihov trud. Najbolj pa smo prisluhnili vašim konstruktivnim pripombam: kaj pogrešate 
in kaj bi še lahko izboljšali.  
Na razrednih urah boste obveščeni o poteku in načinu ocenjevanja do konca šolskega leta. Vedeti pa 
morate, da se bo lahko ta načrt tudi spreminjal, saj, žal, ne vemo, kdaj boste prišli v šolo. V prvem tednu 
vračanja v šolo ocenjevanja ne bo. Z učitelji se bom pogovorila, da vam bodo zapise, kaj morate zapisati 
v zvezke, naložili v spletne učilnice, spomnila pa jih bom tudi, da vse nalagamo v spletne učilnice. 
Sprostitvenega tedna, v takšni obliki kot je bil spomladi, ne bomo mogli izpeljati, boste pa prav gotovo 
na daljavo deležni kakšnega zabavnega dneva dejavnosti, da dobite malo zagona za delo, saj ste tudi 
sami povedali, da vam je motivacija za delo kar precej padla… Vsi se zavedamo, da je delo na daljavo 
drugačno, morda tudi težje, saj nimamo stika in vas učitelji ne moremo usmerjati kot to lahko počnemo 
v razredu, prav tako so omejeni stiki z vašimi sošolci. Tudi zaradi tega se bodo učitelji potrudili in vam 
ponudili še več različnih oblik dela, tudi skupinskega, da se boste lahko med seboj tudi pogovarjali in 
skupaj reševali naloge. 
 
Kot smo se pogovarjali na srečanju, pa je zelo pomembno tudi to, da redno oddajate naloge, da lahko 
učitelji spremljajo vaše znanje in napredek. 
 
Želim vam prijeten in kulturni podaljšan vikend, devetošolcem pa uspešne obiske srednjih šol, pa čeprav 
na daljavo. 
Lepo bodite vsi skupaj. 
 
Lorieta Pečoler, ravnateljica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


