Dragi učenici, poštovani učitelji i roditelji!
Pri kraju smo prvog tjedna u maju i osmog tjedna nastave na daljinu. Nadali smo se da ćemo se
uskoro vidjeti sa barem dijelom učenika naše škole, no budući da prema epidemiološkoj situaciji i
uputama ZZJZ i MZO još nije preporučeno da nastava od 11. svibnja počne za sve učenike 1. do 4.
razreda, gotovo svi roditelji naše škole odlučili su se da se djeca, naši učenici razredne nastave još
neće vratiti u škole.
To znači da nastavljamo s nastavom na daljinu prema uobičajenom rasporedu i dogovoru s
razrednim učiteljicama. Pratimo situaciju, te će se nakon dva tjedna vidjeti kako će se nastaviti s
radom u razrednoj nastavi do kraja školske godine.
Za učenike viših razreda sad je već gotovo sigurno da će ovu školsku godinu završiti kroz nastavu na
daljinu.
Čestitamo svim učenicima koji su do sad redovito izvršavali sve svoje obaveze i vjerujemo da će i
konačni rezultati biti nagrada za sve što su odradili! Za učenike koji su ponekad malo posustali i koji
se možda u početku i nisu najbolje snašli, još ima dovoljno vremena da se potrude i da pokažu sve što
mogu da bi i njihovi rezultati na kraju bili što bolji.
Nakon sjednica razrednih vijeća, pohvaljujemo sve osmaše koji su vrlo odgovorno izvršavali svoje
obaveze pripremajući se na taj način i za nastavak školovanja u srednjoj školi.
Posebno moramo istaknuti i važnost nove uloge roditelja u ovoj situaciji i zahvaliti im na izuzetno
dobroj suradnji i ogromnom trudu koji su uložili da bi se nastava na daljinu mogla odvijati na način s
kojim smo u danim okolnostima svi zadovoljni.
Kao što znate, krajem travnja, u tjednu kad i naša Općina Hum na Sutli obilježava svoj dan, obično
smo organizirali Otvorena vrata škole. Kako ove godine sigurno više nećemo biti u prilici organizirati
događanja u školskom prostoru, odlučili smo se da vam na nešto drugačiji način malo odškrinemo
vrata, pa pogledajte na početku slijedećeg tjedna što smo odabrali za sve vas uz pomoć svih vaših
učitelja i stručne službe.
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