
 

 

 

 

Drage dijakinje in dragi dijaki,  

najprej se vam zahvaljujem za vse vaše misli, sporočila in zagotovila, da se trudite po 

svojih najboljših močeh, biti povezani, se učiti novih tehnologij in vse kar vam učitelji 

pripravljajo za šolsko delo. Zahvaljujem se tudi za vaše izražene skrbi in predloge za 

izboljšave. 

Želim vam odgovoriti na nekatera vaša vprašanja, za katere ste izražali skrb. 

Za enkrat je jasna odločitev, da se bo šolsko leto zaključilo s šolskim koledarjem. Tudi 

poklicna matura, splošna matura in zaključni izpiti so načrtovani po dopolnjenem 

koledarju, in se bodo izvedli v juniju tudi rezultati bodo podani na iste dneve, kot so 

bili načrtovani.  

Za splošno maturo je sedaj v osnutku maturitetnega koledarja sprememba, da boste 

esej iz maternega jezika pisali na isti dan, kot boste pisali 2. polo slovenščine (enak 

način je bil vedno v izvedbi za jesensko maturo).  

Veseli me, da ste že do časa izvedli vse vaje, raziskovalne naloge, terenske vaje, da 

sedaj pripravljate le še pisna poročila za interne dele mature. Ustni izpiti iz slovenščine, 

matematike in tujega jezika so tudi načrtovani. O načinu izvedbe bomo obveščeni v 

maju, ko bo mnenje podala tudi zdravstvena stroka. 

Za zaključni izpit vas bomo tudi še posebej obvestili. Tako ne skrbite, vsi se bomo 

potrudili, da boste lahko pokazali pridobljene praktične veščine in strokovno znanje. 

Zagotovo vam to obdobje prinaša prenekateri izziv. Odvzeto vam je druženje z vrstniki, 

prijatelji, kar vam v tem obdobju vašega življenja pomeni ogromno. 

 

Dragi dijaki razumemo vas. Tako zaposleni na šoli, kot starši doma vemo, da vam ni 

enostavno. Res je zdaj prav nenavaden čas.  

Štirje tedni pouka na daljavo o za nami. Veseli me, da motivirano in z vso skrbjo 

spremljate in izvajate program pouka, ki ga za vas pripravljajo vaši učitelji, mentorji in 

se tudi samoiniciativno sodelovalno učite. Lahko smo hvaležni, da nam sodobne 

tehnologije omogočajo pouk na daljavo. Zato se trudimo skupaj prav vsi, tako učitelji, 

kot vi dijaki. 

V tem obdobju ste se lotili tudi nove snovi, katere boste v naslednjih 2 tednih ponovili, 

utrdili in skupaj preverili.  



Učitelji vas vabijo tudi k ustnemu ocenjevanju, kjer javnost zagotavljamo s prisotnostjo 

še dveh sošolk/sošolcev. Učitelji tudi ocenjujemo izdelke, poročila, naloge, ki so že bile 

načrtovane in so kriteriji ocenjevanja že utečena.  

Pisnega ocenjevanja v aprilu ne načrtujemo. V kolikor bi našli primerno okolje, vas 

bomo o tem obvestili. Tako se potrudimo vsi.   

Poveste, da vam vzame veliko časa, da predelate in razumete novo snov. Drži, saj jo 

sedaj prebirate sami, to je večji napor, kot spremljati razlago učitelja. Tako me še bolj 

veseli, da se je tudi več učiteljev že odločilo izvajat video-ure in objavljati posnetke 

razlage, da bi vam predstavili novo snov.  

Dragi dijaki, skupaj nam bo uspelo. Resnično pristopajte do pouka odgovorno tudi v 

tem času in verjemite vase. Uspelo vam bo! Mi verjamemo v vas. V primeru, da ste 

zadržani zaradi bolezni, obveščajte razrednika, tako kot takrat, ko smo v šoli. 

 

V moji navadi sem tudi v tem času za vas izbrala nekaj misli;  

 

»Ne premišljuj o tem, česa nimaš. 

Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.« 

Ernest Hemingway 

 

»Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami,  

vzklije iz drobnega semena. 

Tempelj, višji od devetih nadstropji, zraste iz prgišča ilovice. 

Potovanje, dolgo tisoč milj,  

se začne z enim samim korakom.«  

Taoistična modrost 

 

»Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav«  

Martin Luther King 

 

Zato vam zaupam, da ste se in se v tem času učite organizirati in razporejati čas, kar 

vam bo koristilo vse življenje.  

Upam in želim, da se kmalu spet vidimo,  



 

Želim vam vse dobro in veliko zdravja vam in vsem vašim, 

Danes vam in vašim domačim želim lepe, zdrave in prijetne velikonočne praznike, ki 

so pred vrati. Naberimo si nove energije in moči. 

 

Strahinj, 10. 4. 2020  

 Andreja Ahčin, ravnateljica 

 


