
Pozdravljeni moji dragi učenci in moje drage učenke. Danes sreda, 3. 6. 2020, je 

napočil dan D = vrnitev v šolo. 

 

Nekaj napotkov za prvi dan, saj vas čaka kar nekaj novih pravil. Nič bat, hitro se jih 

boste naučili       

 

Ob prihodu v šolo prihajate posamezno (pazite na razdaljo) z maskami. Vstopali in 

izstopali boste vedno in samo na zgornjem vhodu. 

Na vhodu bo dežurni učitelj, ki bo prvi dan od vas želel podpisano izjavo s strani 

staršev o vašem zdravstvenem stanju, ki jo morate OBVEZNO prinesti. 

Ob vstopu si boste razkužili roke. Odšli boste po hodniku in po stopnicah v spodnje 

nadstropje. Na hodniku se ne ustavite, se ne preobuvate, ne greste k omaricam.  

Če boste prišli pred 7.15, vas bodo dežurni usmerili v jedilnico, kjer boste počakali 

učitelja, ki bo z vami imel prvo uro (jutri je to Matjaž).  

Od 7.15 ste v učilnici ZGODOVINE do konca pouka.  

Ko boste prvič vstopili v učilnico, si boste izbrali mesto. To bo do zadnjega dne vaše 

mesto, kjer boste puščali vaše potrebščine. 

V učilnici se boste preobuli, zato morate imeti s seboj VREČKO. Ker bomo učilnico 

pogosto zračili, za tiste zmrzljive, priporočam, da imate s seboj nek zgornji kos 

oblačila. Ker pa veste, da se ta učilnica (ja saj res, to je praktično vaša učilnica, saj 

ste veliko let preživeli v njej), ko je sonce, hitro segreje, imejte s seboj OBVEZNO 

plastenko vode. V učilnicah maske niso potrebne. 

Učilnico boste zapuščali samo ob odhodu na WC (posamično, z maskami, na točno 

določen WC – so označeni), na morebitni pouk izven šole in ob kosilu. 

Na kosilo greste vsi skupaj v spremstvu učitelja, ki vas ima zadnjo uro na urniku = 

jutri bom to jaz       – oziroma ob 12.30 do 12.50 (če imate pouk na urniku, greste na 

kosilo in nato nadaljujete s poukom). Ko zaključite s kosilom oz. s poukom greste 

domov. Na šoli se ne zadržujete. Kdor gre domov z avtobusom, gre v 

spremstvu učitelja na avtobusno postajo in odide s prvim avtobusom! 



Če je kdo, ki ima še kaj v omaricah, naj s seboj prinese vrečko in bo ob odhodu 

domov vzel stvari iz omaric. Vsi prinesite ključke, ker jih ne boste več potrebovali. 

Verjamem, da je kar nekaj novih pravil in da tudi te prve dni se bomo še vsi lovili, 

ampak se bomo navadili. Sistem deluje, vendar je bil preizkušen na manjšem številu 

učencev. Zato verjetno bo prihajalo tudi do sprememb glede na potek v prvih dneh. 

Za enkrat je to vse, več pa na razredni uri. 

Se že veselim srečanja       

 


