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Spoštovani starši, dragi učenci! 

Postopoma, a vztrajno se še naprej izobražujemo na daljavo in pred nami so že izzivi šestega 

tedna. Kako hitro gre čas. Samo dva meseca nazaj si ne bi nihče mislil, da je to, kar sedaj 

delamo, možno. Pa je, še kako je. Kmalu bo pred nami mesec maj, z njim pa pridejo nove 

naloge in zadolžitve, predvsem pa obveznosti, povezane z ocenjevanjem znanja. Pogumno in 

odločno se bomo morali lotiti tudi tega izziva. 

Iz tedna v teden si želim, da izboljšamo vsaj eno področje našega skupnega dela, ki ga z učitelji 

zaznamo kot področje s pomanjkljivostmi. Včasih vam to sporočim naravnost, drugič to željo 

spretno prepletem s kakšnim drugim obvestilom. Zavedam se namreč, da je vse to, kar zdaj 

delamo, za vse nas velika sprememba in velik odklon od vsakdanjega življenja in če želimo tudi 

v prihodnje mirno in predvidljivo hoditi po začrtani poti, ne smemo hiteti. Postopoma in s 

pravo mero je treba v delo vpeljevati nove stvari ali spremembe. Tokrat je moj poziv, oziroma 

nasvet namenjen starejšim učencem šole, predvsem učencem od 6. do 9. razreda. Seveda ne 

vsem, le tistim, ki se boste našli v mojem sporočilu. Učenci, zdaj, po skoraj šestih tednih dela 

na daljavo, ste dodobra spoznali in spretno obvladujete ter se soočate z izzivi učenja znotraj 

spletne učilnice. Vsak dan se naučite kaj novega in to potem uporabljate pri delu. Prosim vas, 

da naloge, katere učitelji pripravijo za vas, v skladu z objavljenimi navodili in napotki oddajate 

v spletno učilnico. Na ta način bodo učitelji lažje, predvsem pa hitreje pregledali vaše naloge 

in vam posredovali svoje mnenje. Vem, da bo šlo in da se boste tega držali. To je potrebno 

zato, ker bo v maju na vrsti ocenjevanje znanja na daljavo. Pred tem pa morajo vaši učitelji 

preveriti, kako ste nanj pripravljeni in ali razumete učno snov, ki jo bodo ocenjevali. Držite se 

navodil, da bomo skupaj še ta zadnji, najzahtevnejši korak uspešno opravili. 

Spoštovani starši, v petek, 17. 4. 2020, smo učitelji prejeli od ministrstva sklep o ukrepih za 

nemoteno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v osnovni šoli, ki ga najdete na povezavi 

in priporočila za ocenjevanje znanja, katera so pripravili strokovni sodelavci Zavoda RS za 

šolstvo. Brez skrbi, učenci in prav tako tudi vi boste pravočasno seznanjeni kdaj, na kakšen 

način in iz česa bo vaš otrok ocenjen. Karkoli vas zanima glede ocenjevanja, vprašajte učitelja, 

ki predmet poučuje, seveda pa lahko pišete in vprašanja postavljate tudi meni.  

In za konec – bližajo se prvomajske počitnice. Vsi smo potrebni oddiha. Izkoristite ta čas kar 

najbolje, potem pa zopet zavihamo rokave in skupaj začnemo hiteti proti koncu šolskega leta. 

Ostanite zdravi! 

 

Ravnateljica 

mag. Ines Žlogar 
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