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Spoštovani starši, dragi učenci, 
 
lepo pozdravljeni na začetku četrtega tedna pouka na 
daljavo. V medijih ste zagotovo zasledili, da se še ne bomo 
tako kmalu srečali v šolskih klopeh. Učenci, vem, da ni lahko 
usvajati znanja brez pomoči učiteljev, da pouk na daljavo še 

zdaleč ni takšen kot pouk v razredu, da pogrešate družbo sošolcev in da vas večina 
komaj čaka, da se spet srečamo v šoli. 
 
Ker so za nami že trije tedni, ko se po navodilih učiteljev samostojno in ob vodenju 
staršev spopadate s šolskim delom in ker bomo morali najverjetneje organizirati tudi 
ocenjevanje znanja na daljavo, je zdaj bolj kot prej zelo pomembno, da resno in 
odgovorno sprejmete učenje, da redno izpolnjujete šolske obveznosti, da se odzivate 
učiteljem, z njimi sodelujete na najrazličnejše načine, ki jih ponuja sodobna tehnologija 
in da natančno sledite vsem danim navodilom. Pozivam vas, da se vsi vključite v 
izobraževanje na daljavo, sicer boste preveč izgubili na znanju. Starši, prosim, da 
spodbujate vašega otroka in poskrbite, da se bo odzval navodilom učiteljev in redno 
oddajal rešene naloge. Samo na ta način lahko učitelj spremlja napredek učenca v 
znanju, ga preverja, usmerja, mu pomaga in ga na koncu tudi oceni. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj z Zavodom RS za šolstvo 
pripravilo priporočila učiteljem za izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo. 
V tem mesecu boste učenci utrjevali in ponavljali snov ter preverjali znanje. Zato 
oddajajte rešene naloge učiteljem. Pregledali jih bodo in vam svetovali pri učenju. 
Preverili bodo tudi, kako razumete določene učne vsebine z namenom, da bo v 
mesecu maju ocenjevanje znanja lažje steklo. 
 
Kljub daljavi morate usvojiti določena znanja, ki vam bodo omogočila napredek v tem 
in uspešno delo v novem šolskem letu. 
 
Ponovno vam svetujem, da sledite že podanim navodilom, oziroma usmeritvam za 
delo doma: opravite tisto, kar znate in zmorete. Izkoristite možnost in se povežite 
z učitelji, kadar naletite na težavo in potrebujete pomoč. Delo si znotraj tedna 
čim bolj enakomerno razporedite. Učenju namenjajte vsak dan nekaj časa. 
Predvsem pa, ne dovolite, da se odnosi med vami in vašimi starši zaradi šolskih 
obveznosti začnejo rahljati, ravno nasprotno, naj vas povežejo. 
 
Spoštovani starši, dragi učenci, do sedaj smo dokazali, da skupaj zmoremo veliko, če 
bomo ostali povezani, pa bomo zmogli še več. 
 
Ostanite zdravi, optimistični in srečno! 

Ravnateljica 
mag. Ines Žlogar 
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