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

 
 

O B V E S T I L O 

 

Juhuhu, vesele prvomajske počitnice so tu! 

 
 

Dragi učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

Za nami je skoraj osem mesecev šolskega leta, v katerem smo večino šolskega dela izvajali na 
daljavo in tako poskušali čim bolj omejiti pojav novih okužb  z virusom SARS-cov-2.  V tem času 
smo se naučili veliko novega! Med drugim smo pripravili tudi spletno anketo za učence in starše, s 
katero smo želeli posneti stanje v času izobraževanja na daljavo. Vsem, tako učencem in staršem, 
ki ste sodelovali v naši spletni anketi, se iskreno zahvaljujemo. Z rezultati ankete vas bomo tudi 
seznanili. 

 

Zahtevno obdobje epidemije je poseglo na vsa področja naših življenj, zato so prvomajske 
počitnice priložnost za sprostitev od šolskih, delovnih  in vseh  drugih vsakodnevnih obveznosti.   

Učenci bodo tako  počitnikovali od  ponedeljka, 26. aprila, do petka, 30.4.2021 (čas trajanja 
počitnic). V šolo se  vračajo v ponedeljek, 3. maja 2021. 

 

Dragi učenke in učenci! 

 

Čas počitnic je čas za razvedrilo in aktivnosti,  za katere ste morda v času šolskih obveznosti imeli 
premalo časa ali volje. 

Pomlad nas vabi  tudi k raziskovanju narave in k aktivnostim na prostem.  

Gibanje na svežem zraku, delo na vrtu, ustvarjanje iz naravnih in drugih materialov, druženje z vam 
dragimi ljudmi (ob upoštevanju vseh ukrepov za zaščito zdravja) naj bodo uravnoteženi tudi s 
počitkom in zdravo prehrano. 

Predvsem pa vas pozivam, da pazite na svoje zdravje!  

Želim si, da se 3. maja  vsi vrnete v šolo zdravi in z veliko veselja do učenja! Do konca šolskega 
leta bosta namreč ostala le še slaba dva meseca pouka. 

 

V obdobju od  ponedeljka 26. aprila do nedelje 2. maja  obeležujemo kar dva državna praznika, ki 
sta pomembna mejnika v zgodovini slovenskega naroda. Dan upora proti okupatorju se 



 

 

v Sloveniji praznuje 27. aprila. Praznik dela - 1. maj pa je mednarodni praznik delavstva, ki ga 
praznujejo  tudi v večini držav sveta (redka izjema so ZDA). 

 

Spoštovani starši! 

 

Želim vam, da se tudi vi  v teh prazničnih dneh odpočijete in skupaj z vašimi otroki ustvarite 
nepozabne trenutke skupnega druženja. 

Prepričana sem, da si vsi želimo, da se naša življenja čim prej vrnejo nazaj v pred koronsko 
»normalo«. Zato vas prosim, da tudi v teh prazničnih in počitniških dneh upoštevate vse ukrepe 
za varovanje zdravja in zaščito pred okužbo s cov-2. 

Prosimo vas tudi, da po preteku počitnic pošljete v šolo samo popolnoma zdrave otroke, brez 
vsakega najmanjšega simptoma ali znakov bolezni cov-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, 
vročina, težko dihanje, glavobol, bolečin v mišicah, izguba vonja in okusa, bolečine v žreluj…). V 
primeru opisanih bolezenskih stanj naj otrok ostane doma, vi pa pokličite osebnega zdravnika. V 
primeru okužbe vas prosimo, da  o njej takoj seznanite razredničarko/razrednika vašega otroka. 

Prav tako vas prosimo, da pozorno spremljate otrokovo zdravstveno stanje v obdobju 14 dni od 
zadnjega stika z osebo s cov-19.  Tudi v tem primeru sledi 10 dnevna karantena na domu, saj se le 
na ta način lahko zajezi nadaljnje širjenje bolezni covid-19.  

 

Vsem želim vesele, prijetne počitniške in praznične dni! 

     

Ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom. 

 

 Bogojina, 21. 4. 2021 
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