
 

 

 

 

 

 

Cerklje na Gorenjskem, 18.12.2020 

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Mesec december hitro obrača strani koledarja. Tako se je iztekel že tretji decembrski teden in s tem 

tudi šesti teden šolanja na daljavo za vse učenke in učence osnovne šole.  

Ker  je mesec december poseben praznični mesec, ko se staro leto počasi, a zagotovo poslavlja, se tudi 

mi trudimo vzgojno izobraževalno delo popestriti z aktivnostmi, ki učenke in učence popeljejo v duh 

tega prazničnega časa.  

Ker pa smo v preteklih tednih preživeli veliko časa pred računalniki smo se odločili, da bo predprazničen 

teden namenjen tudi temu, da v največji možni meri zmanjšamo delo z računalnikom. Tako bomo za 

učenke in učence od 6. do 9. razreda v zadnjem tednu pred prazniki pripravili tri dneve dejavnosti in 

sicer: 

- ponedeljek, 21. 12. 2020 – tehnični dan (vsebina v spletni učilnici Po praznikih diši) 

- torek, 22. 12. 2020 – kulturni dan (različne vsebine, priložene najave) 

- sreda, 23. 12. 2020 – športni dan (vsebina v spletni učilnici Po praznikih diši 

Učenci in učenke od 1. do 5. razreda bodo prav tako imeli v tem tednu različne dejavnosti, ki so jih 

pripravile učiteljice posameznih aktivov. 

V četrtek, 24. 12. 2020 bo prireditev ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, prva ura bo UOS, 

namenjena voščilu, kratkem pogovoru in ogledu proslave ob državnem prazniku (povezava bo 

objavljena na spletni strani šole). Za  mlajše učence bo termin spremljanja prireditve objavljen v spletni 

učilnici. 

 

Kmalu bomo zaprli vrata za posebnim letom 2020 in odprli nova v leto 2021. V marsičem izjemno leto 

bo kmalu za nami, morda ga želimo hitro pozabiti, pa vendarle ob tej priliki vsi skupaj ne pozabimo na 

vsakdanje prijazne besede, ki se pogosto izgubijo v naglici, ker vedno nekam hitimo. Imamo izkušnjo 

letošnje pomladi, da se čas lahko tudi malo ustavi. Zato si v zadnjem tednu tega leta v šoli vzemimo čas 

zase. Potegnimo ročno zavoro in čas namenimo sebi ter s polno mero ljudem okoli sebe. Delimo želje 

in besede: srečno, veselo, upanja polno, vesela, vesel sem, da sem s tabo, prosim, hvala, oprosti, žal 

mi je, bodi dobro, ostani zdrav, zdrava … 

 

mag. Boštjan Mohorič, ravnatelj 


