
Spoštovane učenke, spoštovani učenci, 
spoštovane družine.  

Cenjen kolektiv OŠ Šmartno na Pohorju. 
 

Datum: 30. 3. 2020 

Najprej prijazno pozdravljeni vsi člani družin skupaj z 
učiteljicami, učitelji, vodstvom šole in z vsemi, ki v teh 
dneh pridno skrbijo, da življenje poteka varno in tudi  
po načrtovanih tirih …  

Še najprej bodite in ostanite zdravi, vztrajni, spodbudni, 
sodelovalni – naj vam pozitivne misli, pogovori doma, 
igre, branje, ogledi zanimivih oddaja in filmov, sprehodi 
ter utrinki iz narave lepšajo vsak dan znova in znova, 
spet in spet... Zanimiva naj bodo druženja ob kuhanju 
oz. šolskem in drugem delu, službenih obveznostih…  

Saj ne morem verjeti, da teče že 3. teden, odkar se 
nismo videli ali srečali v živo.  Bolj prijazno, osebno je 
bilo prej (v živo), kajne?  

Kako preživljate vse te dneve, odkar poteka pouk na 
daljavo? 

Zelo veseli bomo vsake vrstice, odgovora, Vašega 
odziva, zato Vas iskreno vabimo, da se nam pridružite - 
pridružiš. V mislih imamo POŠILJANJE »FOTO 
UTRINKOV« iz narave, sprehodov, igre – krajšanja časa, 
risanja, poslušanja ali petja - plesa,  pouka na domu, 
pomoči pri kakšnih opravilih, pri kuhanju …  Lahko 
uporabiš svoje ideje in ustvarjalne domislice.  



Lahko tudi narišeš,  naslikaš ali ustvariš izdelek po svoji 
želji… .  

 

Pošlješ jih lahko več na e-naslov gospoda ravnatelja: 
boris.sekol@gmail.com. 

S tem, ko jih pošlješ, soglašaš, da se 
»FOTKE«objavijo na šolski spletni strani 
ob izteku vsakega tedna.  

Verjamemo, da se bomo ob njih tudi nasmejali, dobili kakšne 
nove ideje, videli, kako gre delo od doma, kaj vse zanimivega 
počneš - počnete … 

Tudi če vas kaj skrbi, če imate kakšna vprašanja, če bi 
se radi o čem pogovorili, če rabite pomoč, pišite nam...   

Z veseljem bomo pomagali in ostali z Vami v stiku.     

  

Prijazna hvala za odziv in skrb.  
S spoštovanjem in z najboljšimi željami za mesec april, 
ki je pred vrati.  

svetovalna služba v dogovoru z vodstvom in kolektivom naše šole 
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