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Drage učenke in učenci!
V mesecu učenja na daljavo smo postali že trdna skupnost: učencev, staršev in
učiteljev. Izgleda, da se bomo še kar nekaj časa družili in učili na daljavo.
Vse te tedne, ko ste dobivali gradiva učiteljev z vajami, nalogami, z navodili za
izdelavo izdelkov … . Vsak po svoje ste jih reševali, eni ste se jezili, drugi ste
godrnjali, tretji ste si mislili, pa naj bo … . Med vami so bili tudi takšni, ki ste baje
komaj čakali, da so naloge prišle, da ste se jih takoj lotili in hitro naredili. Pisali ste,
risali, izdelovali in se doma igrali popolnoma pravo šolo. Dejstvo je, da smo vas
poskušali zaposliti, vam osmisliti čas in vas obdržati v učni kondiciji. Ne pričakujemo,
da se boste ogromno učili, da boste vse predelali, radi bi pa, da opravite svoje, da
sodelujete, da rešujete sami in čim manj obremenjujete starše, ki imajo svoje delo,
svoje obveznosti in svoje skrbi. Znate, zmorete in lahko, zato sodelujte z razredniki in
učitelji. Če česa ne prejemate, sporočite. Če česa ne znate, napišite. Če česa ne
morete, bomo razumeli. Nikar pa ne zamahnite z roko, da vam je vseeno, da je vse
brez veze. Vsi se namreč trudimo, da bi vi koristno izkoristili čas začasne prekinitve
izvajanja pouka v šoli zaradi izrednih razmer, saj bo čas, ko se boste vrnili v šolo.
Mogoče tega ne boste razumeli, a pogrešam običajno šolo, pogrešam vaše sedenje
v jedilnici, ko grem proti pisarni. Rada bi vas srečevala po hodnikih, ko se
spogledamo. Spomnim se tudi na kakšen resen pogovor v pisarni zaradi vaših
neumnosti. Z radovednostjo bi vas prišla pogledat v razred. Z veseljem bi pohvalila
vaše lepe izdelke. Zaploskala bi vašemu petju na pevski reviji v avli. Privoščila bi vam
druženje in učenje, ustvarjanje in šport, brezskrbno otroštvo in šolanje … .
Prepričana sem, da se bo vse to zopet kmalu vrnilo.
Ob koncu naj vam zaželim čim bolj mirne dni, predvsem pa OSTANITE ZDRAVI.
Vse dobro.
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