PRIJAVNICA, URNIK IN NAVODILAZA PEVSKE ZBORE
OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
V datoteki ni bilo mogoče najti dela za sliko z ID-jem relacije rId8.

v šolskem letu 2020/2021

Pozdravljeni, dragi prijatelji petja!
Po kar dolgem premolku zaradi protivirusnih ukrepov s svojim delovanjem nadaljujejo šolski pevski zbori.
Urnik vaj si oglejte v preglednici, potekale bodo od 3.9. 2020 dalje.
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Na vaje zborov so vabljeni vsi učenci, ne glede na glasbeni posluh, tako lanski kot tisti, ki bi se odločili
sodelovati na novo.
Vsi zbori od 1. do 5. razreda imajo vaje po eno uro tedensko, pevci Mladinskega pevskega zbora pa
bodo dolžni sodelovati na dveh urah tedensko od skupno treh ur (ob ponedeljkih 6. ALI 7. ura, četrtkova
predura pa je predvidoma SKUPNA IN OBVEZNA VAJA za vse mladince).
Zaradi zaščitnih ukrepov proti širjenju virusa COVID-19 MORAJO PEVCI UPOŠTEVATI NASLEDNJA
NAVODILA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vaje se lahko udeležijo samo zdravi pevci in pevke
zborovodkinja pred vajo poskrbi za prezračevanje učilnice in razkuževanje stolov
torbe (če pridejo z njimi) pevci med vajo puščajo na klopi pred učilnico 208
pevci imajo svojo mapo za zbor, kamor shranjujejo note, in jo vestno prinašajo s seboj na vaje
umivanje/razkuževanje rok ob prihodu in odhodu iz učilnice
higiena kihanja in kašlja
med vajo se ne dotikamo obraza (oči, nosu in ust)
zadostna medosebna razdalja: sede najmanj 1,5 m, v gibanju najmanj 2 m
učitelji IN učenci od 5.-9.r na skupni vaji v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena
medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra),
določene bodo poti gibanja (koridor) in stalen sedežni red učencev pevskega zbora
vodenje evidence prisotnosti v eAsistentu

Cerklje na Gorenjskem, 31.8. 2020

zborovodkinja Irma Močnik

---------------------------------------------------odreži in prinesi na prvo vajo-------------------------------------------------------Ime in priimek otroka________________________________________, razred___________________
Ime in priimek starša_________________________________________________________________
Kontaktni telefon__________________________, e-naslov___________________________________
Datum______________________________, podpis_________________________________________

