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Spoštovani starši, dragi učenci! 

Upam, da ste se vsaj malo odpočili med krajšimi prazniki, izključili računalnik, si nabrali 

prepotrebno energijo in da ste pripravljeni na nove učne izzive. Le teh ni malo, ampak saj 

veste, ŠOLA ni ŠALA. In to drži kljub temu, da se je preselila v naše domove, kar ste spoznali 

tudi sami. Mnogi ste nam sporočili, da bi se radi vrnili v šolske klopi in nabirali znanja po 

utečeni poti. Tudi mi učitelji si to neizmerno želimo. Vendar bomo morali še malo počakati in 

vztrajati v drugačni obliki dela.  

Z vami bi tokrat rada podelila dve spodbudni novici. Naj nam bo to vsem dovolj velika 

motivacija, da bomo še naprej vztrajali na skupni, a trenutno nekoliko drugačni poti. Najprej 

vam s ponosom povem, da vsi naši - viniški učenci delate na daljavo, da ste povezani z učitelji 

in med seboj, da pridno izpolnjujete svoje šolske obveznosti. S tem ste pokazali, da vam ni 

vseeno za znanje, ki ga boste pridobili in bo samo vaše, odnesli ga boste v naslednje šolsko 

leto v višji razred, v srednje šole, nenazadnje s seboj v svoje življenje. Nekatere izmed vas, in 

teh vas je res malo, pa so morali učitelji dobronamerno dodatno spodbuditi, da boste redno 

oddajali rešene naloge v pregled in verjamem, da boste od zdaj naprej tudi vi dosledno 

izpolnjevali svoje šolske obveznosti. 

Drugo, kar vam želim sporočiti, pa je, da je veliko izmed vas v obliki svojih prispevkov v besedi 

ali fotografiji pomagalo ohraniti pri življenju naše šolsko spletno glasilo ŠMORN. Kdor še ni, 

naj si vzame čas za pregled in branje vsebin, katere so ustvarili vaši sošolci. V njem boste našli 

fotografije izdelkov, razmišljanja sošolcev o današnjem času, uživali boste ob branju spisov, 

pesmi in ob tem, kaj si mislijo o šolanju na daljavo. Opogumite se tudi ostali in napišite kakšen 

prispevek za glasilo. Veseli ga bomo. Hvala, da ostajate povezani z nami tudi na ta način. 

V tem tednu in tednih, ki še sledijo, se bomo morali držati začrtane poti. Preveč truda in časa 

smo vložili v dosedanje delo, da bi ga kar tako spustili iz rok. Prepričana sem, da tudi vi 

podobno razmišljate. Učite se, preverjajte svoje znanje, odpravljajte nejasnosti, odzivajte se 

učiteljem, redno oddajajte rešene naloge, aktivno preživljajte prosti čas in poskrbite zase. 

Vem, da boste to zmogli. 

Želim si, da se kmalu vidimo v šoli in zaključimo šolsko leto tako kot doslej. Skupaj in zdaj po 

tej izkušnji še bolj povezani. 

Do takrat pa ostanite zdravi in bodite uspešni pri delu! 
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