
 

 

 

 

 

 

 

 

Drage učenke, dragi učenci, spoštovane sodelavke in sodelavci, danes imam nekaj 
pomembnih obvestil. 
 
Prvo je obvestilo se nanaša na nošenje mask. Po Odlok Vlade RS je nošenje mask v skupnih 
prostorih za VSE učence obvezno, prav tako je ves čas pouka obvezno nošenje mask za vse 
učence od vključno 6. razreda dalje. Prosim vas, da ta Odlok spoštujete. V tem tednu bomo 
vse učence, ki tega odloka ne boste upoštevali še opozarjali, potem pa bomo morali 
uporabiti druge ukrepe, ki nam jih zapoveduje ministrstvo. 
 
Drugo obvestilo je glede vašega odnosa do hrane. Učenci in učitelji me namreč opozarjajo, 
da se s hrano obmetavate, jo mečete skozi okno ipd., skratka se do hrane nespoštljivo 
obnašate. V primeru, da vam šolska malica ni všeč, in je ne nameravate vzeti domov, jo 
nedotaknjeno pustite na pladnju na katerem ste jo dobili, mogoče jo bo vzel kdo od sošolcev, 
ki je še lačen ali pa jo bomo v šolski kuhinji uporabili. Večina nas pozablja, da je tudi za 
proizvodnjo hrane potrebno kar nekaj človeškega truda, vode ter energije, nič od tega pa ni 
zastonj. S svojim nespoštljivim odnosom do hrane, kažete tudi nespoštovanje do vseh, ki so 
poskrbeli, da lahko v šoli jeste malico in kosilo – od kmetov do kuharjev in kuharic. V šoli se 
vsi trudimo za zmanjšanje zavržkov hrane, saj se zavedamo, da se hrana zavrže na vseh 
stopnjah preskrbovalne verige s hrano – na kmetijah, pri transportu, obdelavi, predelavi, v 
trgovinah, restavracijah, največji delež zavržene hrane pa nastaja v naših gospodinjstvih. Zato 
vas drage učenke in učenci še enkrat opominjam, da s hrano ravnate spoštljivo in si 
zapomnite, da hrana ni za tjavendan. 
 
Zadnje opozorilo je glede časa po končanem pouku, po 5. ali 6. šolski uri, ko čakate na 
avtobus. V času čakanja na avtobus od vas pričakujem, da čakate na avtobus pred šolo, se 
družite z vrstniki, skrbite za svojo varnost. V tem času je pred šolo veliko učencev različnih 
starosti. Prav od učencev višjih razredov pričakujem odgovorno vedenje in zgled mlajšim 
učencem. Dežurnim učiteljem sem naročil, da me o poteku čakanja na avtobus obveščajo. 
Prosim, da upoštevate dežurne učitelje. Vaše čakanje na avtobus bom ta teden tudi 
spremljal. V kolikor bom presodil, da v tem času kršite pravila vedenja, bomo vzpostavili 
stanje čakanja na avtobus v učilnicah, tako kot konec lanskega leta.  
 
Predvidoma v ponedeljek, 20. septembra 2021, se bom v času razredne ure srečal s 
predstavniki vaših oddelkov, ki mi bodo poročali o poteku šolskega leta, vaših pričakovanjih 
in vaših pripombah. Vas in razrednike prosim, da se pripravite na ta sestanek. 

 


