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 Spoštovani starši, 
 
za nami je drugi teden učenja na daljavo. Nihče ni pričakoval tega, kar nas je doletelo, 
zato nas nihče tudi ni mogel na to pripraviti, pa vendarle smo se nekako znašli v novi 
obliki dela. Hvala, ker ste sprejeli nase del našega bremena. 
 
Vem, da vam večkrat ni lahko. Ob obilici drugega dela ste sedaj postali še »učitelji«. 
Brez vas tega preprosto ne bi zmogli uresničevati. Vesela sem, da ste z nami kljub 
nastali situaciji povezani na daljavo, da skrbite, da učenci izpolnjujejo svoje šolske 
obveznosti, da jim stojite ob strani in jim pomagate. Tudi za njih je ta čas, v katerem 
smo se znašli, stresen in zelo drugačen. Eni potrebujejo le spodbudo, drugi pomoč pri 
organizaciji dela, tretji pa, da skupaj z njimi utrjujete znanje ali spoznavate nove 
vsebine. 
 
Verjemite, da je težko tudi nam. Izvajati svoje delo in poslanstvo brez osebnih stikov z 
učenci preko sodobne tehnologije zahteva veliko prilagajanja, potrpežljivosti in 
razdajanja. Ravno zato moramo ostati povezani in še bolj okrepiti naše sodelovanje 
ter se vsi potruditi po svojih najboljših močeh, da izpeljemo pouk na daljavo tako, kot 
je treba – da učenci dobijo največ, kar je pod danimi pogoji možno. 
 
Učitelji bodo poskrbeli, da ne bo v enem tednu postavljenih preveč nalog pred vas. Ne 
obremenjujte se, če kakšna naloga ostane nerešena. Opravite tisto, kar znate in 
zmorete. Izkoristite možnost in se povežite z učitelji, kadar naletite na težavo in 
potrebujete pomoč. Veseli bodo, da jih bodo skupaj z vami odpravljali. Delo si znotraj 
tedna čim bolj enakomerno razporedite. Učenju namenjajte vsak dan nekaj časa. Naj 
ga ostane tudi za tisto, kar je v teh dneh najpomembnejše – pogovori in druženje 
znotraj družine, poglabljanje in krepitev medsebojnih odnosov. Poskrbite tudi za 
razvijanje močnih področij učencev, saj se bodo preko njih sprostili in razvijali dalje. 
Naj se vsak v teh dneh izrazi na svoj način – preko pisanja pesmi, branja knjig, 
likovnega ustvarjanja, igranja na instrument, ukvarjanja z individualnim športom, s 
plesom … Ne dovolite, da se odnosi med vami zaradi šolskih obveznosti začnejo 
rahljati, ravno nasprotno, naj vas povežejo. 
 
Spoštovani starši, v tednih, ki so zagotovo še pred nami, pokažimo in dokažimo, da 
znamo biti medsebojno povezani in da smo zavezani k skupnemu cilju. Ne bo lahko, 
bomo pa zmogli. Skupaj smo na pravi poti, del smo jo že uspešno prehodili. 
Ostanite zdravi, optimistični in srečno! 

Ravnateljica 
mag. Ines Žlogar 
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