
Spoštovani starši. 

 

Pred nami je še en teden šole na daljavo. Kot je slišati iz medijev, morda naš zadnji. 
V preteklem tednu smo realizirali športni dan, upamo, da ste ga lepo preživeli. Po 
fotografijah, ki ste jih nekateri poslali, vidimo, da ste preživeli prijeten dan. 

Po Letnem delovnem načrtu smo v petek, 8. 5. 2020, planirali tradicionalni športni 
dan Pohod ob žici. Zaradi vseh omejitev v času pandemije je prireditev 
odpovedana, mi pa bi izvedli športni dan na drugačen način. V tedenskem načrtu 
smo športni dan planirale v torek, vi si seveda lahko izberete tisti dan, ki vam najbolj 
ustreza. Skupaj z otroki se odpravite od vašega doma peš do Tivolija (čolnarna in 
bajer), nadaljujte s poljubno izbrano potjo do Mosteca. Končni točki sta pri čolnarni in 
v Mostecu. Od tam pošljete sporočilo ali fotografijo svoji razredničarki. 
 
Prosimo vas, da se držite splošnih navodil v času pandemije: 
Izogibajte se stikom z vsemi, ki niso člani vaše družine. 
Upoštevajte varnostno razdaljo. 
Upoštevate vsa priporočila s strani vlade in NIJZ, ki so povezana z boleznijo covid-
19. 
Na športni dan pojdite samo, če ste zdravi in brez poškodb. Primerno se obujte in 
oblecite. Med pohodom pijte tekočino, poslušate svoje telo in ne pretiravate z 
obremenitvami. Planirajte tudi odmor za malico ali počitek. Obvezno s seboj vzemite 
nahrbtnik, v katerega boste dali pijačo, malico, rezervna oblačila, vrečko za smeti, 
pokrivalo (v primeru močnega sonca) ali anorak (v primeru dežja). Če niste alergični, 
vsekakor pred pohodom uporabite sredstvo proti klopom.  

Zahvaljujemo se vam, ker nam skrbno pošiljate slike izdelkov otrok. 
V prihodnjem tednu vas prosimo za fotografije naslednjih izdelkov učencev: 

- MAT: Rešujem probleme (DZ Žirafa, str. 69, 70), 
- SLJ: Uganka (DZ Metuljček, str. 77, nal. 8), 
- Fotografija ali sporočilo s športnega dne. 

 

Želimo vam lep vikend in uspešno delo v naslednjem tednu. 

 

 

Učiteljice drugega razreda 

 

 

 

 

 

  


