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… v ši rna prostranstva neznanega vstopamo z  znanjem in odgovornim ravnanjem  

 
 

SPOROČILO RAVNATELJICE UČENCEM IN STARŠEM OŠ BOGOJINA  petek, 23.10.2020 

 

Dragi učenci, drage učenke OŠ Bogojina! 

 Teden,  ki je za nami, je v naša življenja in šolsko delo  kot  jesenski veter natrosil kar nekaj sprememb in 

posebnosti. 

Tako ste se učenci od šestega do devetega razreda cel teden izobraževali na daljavo, učenci petega razreda 

pa od torka dalje.  

Zelo me veseli, da ste vsi učenci k  učenju na daljavo pristopili zelo resno in odgovorno. Ponosna sem na 

vas!  Pri vašem učenju in domačem delu vam želim še vnaprej veliko uspeha in zadovoljstva. Ohranjajte 

stike s sošolci na daljavo in spodbujajte drug drugega. Skupaj zmorete  veliko več, kot eden sam! 

 Učenci od prvega do četrtega razreda ste imeli  pouk  v šoli. Vaša igrivost in razigranost so  prijetno  polnili 

tudi prazne hodnike  in učilnice v višjih nadstropjih šole.  

Najbrž pa ste že vsi učenci v pričakovanju jesenskih počitnic,  

ki se začnejo   v ponedeljek, 26. oktobra  in trajajo do petka 30. oktobra. 

Vsem  učenkam in učencem OŠ Bogojina želim vesele, razigrane, ustvarjalne in zanimive 

 jesenske počitnice!  

Spoštovani starši! 

 Zahvaljujem se vam za sodelovanje in razumevanje, ki ste ga izkazali ob spremembi  načina izvedbe pouka.  

Prav tako se vam zahvaljujem za vse spodbude in  pomoč otrokom, ki le to potrebujejo v času izobraževanja 

na daljavo. Skupaj bomo zmogli  tudi te manj prijetne čase! 

V kakšni obliki bo potekal pouk po počitnicah, v tem trenutku še ne ve nihče.  O načinu pouka po 

počitnicah vas bomo obvestili takoj, ko nam bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   podalo 

navodila o poteku pouka. 

Drage učenke, učenci, spoštovani starši! 

V upanju, da  ostanete zdravi in veseli ter  na čim prejšnjo vrnitev vseh nazaj v šolo , vas vse  prav 

prisrčno pozdravljam! 

Vaša ravnateljica Sabina Juhart 



 

 

 

 

 


