Spoštovani starši, drage učenke in učenci, počasi se bliža konec 2. tedna (16.11. do 20. 11.2020) v
katerem je za vse učenke in učence OŠ potekalo šolanje na daljavo.
Drage učenke in učenci,
vsi pedagoški in drugi strokovni delavci smo zelo zadovoljni z vašim pristopom k učenju na daljavo v
tem tednu. Učenke in učenci ste zelo vestno in odgovorno opravljali šolske obveznosti, ki so potekale
preko spletnih učilnic. Pokazali ste, da ste usvojili že veliko veščin in znanj potrebnih za učenje na
daljavo. Hitro ste se prilagodili na drugačne načine učenja, ki so lahko tudi zelo zanimivi in zabavni
Takšnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnjih dneh poteka šolanja na daljavo.
Ker ste v teh dneh veliko doma in za računalnikom, vas spodbujam k vsakodnevnemu gibanju in
športanju. Ne pozabite na svoje telo, ki zelo potrebuje gibanje! Prosti čas v največji možni meri
izkoristite za sprehod, tek ali druge aktivnosti v naravi. Seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za
varovanje zdravja.
Spoštovani starši,
zahvaljujem se vam za vaše razumevanje trenutne družbene situacije in z njo povezane vaše vloge pri
učenju otrok na daljavo. Zavedamo se, da imate svoje obveznosti, zato se učitelji trudijo učna gradiva
pripravljati tako, da so lahko učenci čim bolj samostojni pri učenju. Kljub temu, pa še posebej učenke
in učenci prve triade potrebujejo vašo pomoč in spodbude.
Hvala vam za vašo strpnost, vse vaše spodbude, pomoč in podporo, ki jo nudite vašemu otroku.
Vsi si želimo, da to obdobje čim prej mine in da se bodo lahko učenke, učenci in učitelji vrnili nazaj v
šolo. Na poti do tja, pa nas čaka še nekaj izzivov na področju učenja na daljavo, kot tudi v prilagajanju
drugačnemu načinu življenja.
Ostanite zdravi in čim bolj pozitivno naravnani!

Če ni zdravja,
ni modrosti,
ni umetnosti,
moč za boj pojenja,
bogastvo postane brezkoristno in inteligenca neuporabna.

mag. Boštjan Mohorič, ravnatelj
Cerklje na Gorenjskem, 20. 11. 2020

