
Dragi moji drugošolci! 

 

 

Zagotovo imate pred vstopom v šolo mešane občutke. Tudi 

jaz jih imam. Zdi se mi, kot da grem prvič v šolo. Po eni strani 

se veselim, da vas bom spet videla, po drugi strani pa sem 

tudi vznemirjena zaradi novega načina dela. Kot veste,  se bo 

drugi razred razdelil na dva dela. Ena skupina otrok bo v 

učilnici 2. razreda (naši matični učilnici), druga, manjša 

skupina pa bo v zgornji manjši učilnici v 1. nadstropju. Prvo 

skupino bom poučevala jaz, drugo pa učiteljica Barbara 

Jazbinšek. Je zelo prijazna učiteljica razrednega pouka, ki jo že 

vsi poznate, saj je  pred zaprtjem šole poučevala v  

podaljšanem bivanju 4. razred.  

Pri učiteljici Barbari (v 1. nadstropju) boste učenci: Urh Bajc, 

Tadej Krštinc, Klara Koščak, Ela Rebolj, Lana Janežič in Eva 

Krištof. Zelo luštno vam bo. Vsi ostali boste pri meni. 

Zelo mi je žal, da vas ne morem imeti vseh v svoji učilnici, a 

take so pač zahteve. Zagotovo pa se bomo veliko videvali 

zjutraj, ko boste čakali na pouk, zunaj, ko bomo na prostem, 

pri kosilu… Takrat si bomo pomahali in lahko mi boste tudi kaj 

povedali.  

Vaši starši so me spraševali različne stvari, jaz pa bom 

poskušala odgovoriti na te dileme. 

- Ko boste prišli v šolo, vstopajte posamično, starši naj ne 

vstopajo. Tudi, ko boste šli po kosilu domov, starši 

počakajo zunaj.  Učitelji bomo v času kosila prihode vaših 



staršev oz. spremljevalcev spremljali in vas poklicali in 

poslali domov. Če bodo starši prišli po vas kasneje (ko 

boste šli že ven), vas bodo lahko prevzeli zunaj. Če boste 

v učilnici (npr. v primeru slabega vremena), starši 

pridejejo do učilnice 1.r. (kjer bo zagotovo ena skupina 

OPB in učiteljica) s strani igrišča. Tam pomahajo pri 

steklenih vratih in poklicali vas bomo in lahko boste šli 

domov. 

- Praznovanje rojstnih dni  

Praznovali jih bomo zunaj. Takrat bomo ob varni razdalji 

prisotni vsi drugošolci. Ne bomo se stiskali in objemali. 

Ne prinašajte stvari in predmetov, ki bi jih delili sošolcem 

(npr. slaščice, igrače, različen material). Naj zaenkrat 

velja tako. 

- V šolo pridite v lahkih športnih oblačilih, lahko prinesete 

tudi kakšno rezervno oblačilo in športno obutev, ki pride 

še kako prav, če se polijete ali zamažete. Skratka, za vsak 

slučaj. 

- Spremljate še našo spletno stran, če bi bile še kakšne 

morebitne objave, s strani ravnateljice ali podaljšanega 

bivanja. 

 
                                                                  Se vidimo! 


