
 

Osnovna šola Bogojina | Bogojina 134 | SI-9222 Bogojina | Slovenija 

t: +386 (0)2 547 90 81| e: group1.osmsbo@guest.arnes.si | s: www.osbogojina.si 
MŠ: 5088976000 | DŠ: 72026804 | TRR račun pri Banki Slovenije SI56 0127 8603 0670 655 

 

… v ši rna prostranstva neznanega vstopamo z  znanjem in odgovornim ravnanjem  

 

Dragi učenke in učenci, spoštovani starši !              11. 2. 2021 

 

Za nami je skoraj že šest mesecev pouka v tem šolskem letu. Večinoma šolanja  na 

daljavo. 

 

Še nekaj dni dragi  učenke in učenci, pa se za vas  začnejo zimske počitnice, ki bodo 

trajale od ponedeljka,15.2. do nedelje, 21.2.2021. 

 

 

Dragi učenke in učenci! 

Počitnice prinašajo  dneve, ko boste osvobojeni pouka in šolskih obveznosti . Čeprav  

nekaterim učenkam in učencem šolanje na daljavo ustreza, srčno upam, da navdušenje nad 

počitnicami še vedno ostaja!  

 

Počitnice so čas, ko lahko počnete vse tisto, kar v času trajanja šolskih obvezn osti, ne 

utegnete. 

Ker ste v času šolanja na daljavo veliko presedeli za računalnikom in najverjetneje tudi pred 

televizijo, vas spodbujam, da počitnice izkoristite za  športne aktivnosti in gibanje v naravi.  

Seveda z upoštevanjem vseh ukrepov za varovanje zdravja.   

 

Pred nami je tudi norčavi dnevi- pustni torek, 16.2.2021, nato pa še pustna sobota in nedelja , 

ki bodo letos  zelo drugačni, saj ne bo  veselega norčavega pustnega rajanja in povork. 

Lahko pa si pustne maske in kostume  ustvarite kar doma. Ustvarjanje pustne maske je prav 

zanimiva ustvarjalna dogodivščina Morda se vam pridružijo tudi starši  in pustno rajate v 

krogu vaše družine. 

 

 

Za nami je tudi slovenski kulturni praznik . Z velikim ponosom lahko prebirate  tudi zelo 

zanimive knjige in dela  našega prekmurskega  letošnjega Prešernovega nagrajenca – 

pesnika, pisatelja, scenarista, dramatika  Franca (Ferija) Lainščka , ki je napisal veliko del 

malo mlajše, kot tudi starejše otroke in najstnike. Branje vas bo pope ljalo v nove nepoznane 

svetove in  zelo zanimive dogodivščine. 



 

 

Zimske počitnice so tudi čas za različna ustvarjalna početja: muziciranje, petje, učenje 

novega instrumenta, slikanje, barvanje, risanje, lepljenje, sestavljanje,  pisanje in še  vsa 

druga  možna ustvarjanja. Izdelava različnih okrasnih, uporabnih, inovativnih predmetov. 

Fotografiranje, snemanje, raziskovanje,  itd.  

Prav gotovo pa že sami prav dobro veste, kaj si želite med počitnicami početi in kaj  je 

tisto, kar vas najbolj razveseljuje . Teden dni  počitnic bo hitro minil, zato ga izkoristite kar 

najbolje in razigrano.  

 

Spoštovani starši! 

Čeprav je pandemija povzročila spremembe  tudi v družinskem življenju,  saj so otroci  

večinoma cele dneve doma, starši pa ste obremenjeni tudi s šolskimi in  drugimi 

obveznostmi ter situacijami, ki jih je prineslo obdobje pandemije z ukrepi, so počitnice še 

vedno čas za skupna početja in aktivnosti z otrokom. 

Čeprav ste starši mogoče  zelo zaposleni in si težje ali celo nemogoče organizirate proste 

dneve, so tu še popoldnevi, ki jih z otroki lahko preživite vsaj malce drugače kot je v navadi 

med delovnimi dnevi . 

Zaradi vseh omejitev vezanih na omejevanje epidemije, bo veselo, ustvarjalno in aktivno 

preživljanje prostega časa otrok  še toliko bolj vplivalo na njihovo psiho- fizično počutje . 

Počitnice nudijo priložnost, da  kot starši nadoknadimo vsaj delček zamujenega in se 

podamo na  skupne dogodivščine z otroki , ki so nam sicer zaradi pomanjkanja časa 

neizvedljive. Za otroke je poglavitno, da doživijo nekaj novega, po čemer si bodo lahko 

zapomnili ta čas in kar jim  bo dalo nove energije za šolske obveznosti .  

 

Z lepimi spomini na skupno druženje bo  lažje obvladovali obveznosti, ki jih bo  v 

nadaljevanju  ponovno prinesla šola, oziroma služba.  

 

V upanju, da se čim prej vsi ponovno vidimo v šoli, vam  želim zanimive, vesele in 

nepozabne počitnice! 

 

Prisrčen pozdrav, ravnateljica Sabina Juhart s kolektivom.  

 


