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Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene učiteljice in učitelji!
Danes je zadnji šolski dan pred pričetkom jesenskih počitnic, ki se pričnejo v ponedeljek, 26.
10. 2020. Počitnice se pričnejo tudi za učence od 6. do 9. razreda, ki so v tem tednu ponovno
pričeli šolanje na daljavo. Po začetnih težavah celotnega informacijsko-komunikacijskega
sistema v državi, ki je bil, kot veste, tarča nepooblaščenih vstopov v računalniške sisteme
Arnesa, smo uspešno zagnali tako spletne učilnice kakor tudi videokonference.
Zaradi nepredvidljive epidemiološke situacije obstaja možnost, da bo potrebno pouk
prilagoditi tudi po izteku jesenskih počitnic. Vprašanje, ki zaenkrat ostaja še odprto je, če za
vse učence, ali morebiti samo za posamezne razrede. Zato vas prosim, da spremljate objave
glede epidemiološke situacije in glede možnih ukrepov tudi v času jesenskih počitnic.
Ob koncu počitniškega tedna bomo obeleževali dva pomembna državna praznika, ki sta za
nas pomembna v političnem in družbenem smislu. 31. oktobra bomo praznovali dan
reformacije, torej verskega in političnega gibanja, ki je pred 500 leti zahtevalo in postopoma
tudi za ljudi v našem družbenem in političnem prostoru postavilo močne temelje za razvoj
slovenskega knjižnega jezika. Natisnjeni sta prvi dve knjigi v slovenskem jeziku, Katekizem in
Abecednik, zato je 31. oktober dan praznovanja slovenske besede. Praznujte ga aktivno, z
govorjenjem in branjem slovenske besede.
Prvi november pa je dan, namenjen ohranjanju spomina na vse tiste, ki so preminili in jih žal
ni več med nami. Še posebej na tiste, ki so bili naši bližnji, ali bili za nas še posebej pomembni
zaradi tega, kar so nam v življenju veliko pomenili. Ta praznik v nas tudi ohranja zavedanje
vrednosti življenja in krepi občutek hvaležnosti tistim, ki so pot življenja utirali pred nami, da
nam je danes morda lažje. V situaciji, v kateri smo se znašli v letošnjem letu, je morda
zavedanje o krhkosti in minljivosti človeškega življenja še toliko bolj pomembno.
Drage učenke in učenci, želim vam prijetne počitnice in praznične dneve, ki so pred vami.
Posvetite se tistim stvarem, za katere vam je morda sedaj zmanjkovalo časa. Obenem pa
skrbite za svoje zdravje in bodite odgovorni tudi do zdravja tistih, s katerimi boste v stiku.
Vsem vam, učencem, staršem in vsem zaposlenim v OŠ Trebnje pa se zahvaljujem za
sodelovanje, strpnost in odgovornost, ki jo izkazujete pri upoštevanju ukrepov za varovanje
zdravja. Tudi zaradi tega smo lahko epidemiološko stanje v šoli imeli pod nadzorom in kolikor
toliko nemoteno izvajali vzgojno-izobraževalno delo.
Pouk se bo zopet pričel v ponedeljek, 2. novembra 2020, po ustaljenem urniku. V kakšni obliki
bomo izvajali pouk pa bo znano proti koncu počitnic.
Ostanite zdravi.
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