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Prvi šolski dan (v šolskem letu 2020/2021)              

 

 

 

DRAGA UČENKA, DRAGI UČENEC 1. A/B RAZREDA! 

 

PRED TABO JE PRVI ŠOLSKI DAN. 

IN ČAKA TE CANKARJEVA ŠOLA. 

Z VRTIČKI IN IGRIŠČEM. 

ČAKAJO TE KNJIGE IN PRIJATELJI. 

ČAKAJO TE UČITELJI, DA TE SPOZNAJO –  

LE KAJ SE BODO NAUČILI OD TEBE? 

 

PRIČAKUJEMO TE V TOREK, 1. 9. 2020, OB 

8.45 oz. 9.00 NA DVORIŠČU ZA ŠOLO. 

 

PRIPELJI STARŠE. 

  

PRIDI BREZ TORBICE, SAJ TE TA ČAKA V ŠOLI.  

 

VESELIMO SE SREČANJA S TABO. 

 

 

 

UČITELJICE IN UČITELJI OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE 

 

   
 

  

          

PRVI  KORAK 

(Vinko Möderndorfer) 

 

 

PRVI KORAK, KI GA NAREDIŠ,  

JE TAKRAT, KO ZAMIŽIŠ 

IN STOPIŠ ČEZ PRAG. 

 

PRVI KORAK JE TUDI TAKRAT, 

KO VIDIŠ, DA SO STVARI 

DRUGAČNE, 

KOT SI MISLIL TI. 

 

PRVI KORAK JE NAJTEŽJI  

IN SE KAR NAPREJ PONAVLJA. 

VEDNO JE KAKŠNA 

PREPREKA,  

KI TE NEPRESTANO USTAVLJA. 

 

NAREDIŠ PRVI KORAK IN ŽE 

VIDIŠ, 

DA JE NASLEDNJI SPET PRVI, 

KOT DA SI CELO ŽIVLJENJE 

NA NEKAKŠNI CIRKUŠKI VRVI. 
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Obvestilo za starše:  

Prvi šolski dan: Pouk pričenjamo 1. 9. 2020. Zaradi upoštevanja nujnih preventivnih zdravstvenih ukrepov, 

bo letos prvi šolski dan potekal malo drugače kot običajno. Vseeno pa želimo, da bi prvi šolski dan ostal 

našim najmlajšim učencem v lepem spominu.  

Učenci se zberejo ob 8.45 na dvorišču za šolo, kjer jih bosta pričakali razredničarka, gospa Mojca 

Mahkovic, in ravnateljica.  

Po kratkem uvodnem pozdravu boste prvošolci in spremljevalci v dveh šolskih urah (do približno 10.15) 

dobili osnovne informacije o delu na šoli in nato odšli domov.  

Vstop v šolo: Zaradi upoštevanja preventivnih zaščitnih ukrepov bo vstop v šolo skozi vrata na dvorišču 

za šolo. Ker boste odrasli vstopili v šolo, vas prosimo, da v zaprtem prostoru nujno nosite obrazno zaščitno 

masko in upoštevate druge zaščitne ukrepe. 

Nikomur se ne bo potrebno preobuvati v copate, na vhodu si bomo vsi razkužili obuvala. 

Po prvem septembru starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da otroke pospremijo le do šole! Otroci se bodo 

v prvih šolskih dneh naučili samostojnega prihoda do učilnice in iz nje. Če bodo imeli pri tem kakršnekoli 

zadrege, jim bomo zaposleni v šoli in starejši učenci z veseljem pomagali. Nezaposlenim bo po prvem 

septembru dovoljen vstop le na podlagi vabila ali dogovora z vodstvom šole.  

Prehrana: Malica bo prvi šolski dan v skladu s prijavami, ki ste jih starši že oddali. Kosila in popoldanske 

malice za prvošolce ta dan ne bo.   

Jutranjega varstva na prvi šolski dan ne bo, začne se v sredo, 2. 9. 2020, ob 6. uri zjutraj. 

Podaljšano bivanje bo od 2. 9. 2020 potekalo v skladu s prijavami. Prosimo, da otroka počakate pred šolo 

po pouku oziroma po opravljenih drugih šolskih dejavnostih, ki jih bo izbral (dopolni pouk, pevski zbor…) 

oziroma izključno v skladu z uro, ki ste jo navedli v prijavi na podaljšano bivanje. Vsako morebitno 

spremembo od izbrane ure za odhod otroka iz šole bo potrebno sporočiti razredničarki. 

Varna pot v šolo: Prosimo vas, da otroke učite o varni šolski poti. 

Parkirnih prostorov nasproti šole je malo, zato je potrebna potrpežljivost. Parkiranje za šolo je prepovedano, 

prav tako starše oz. druge spremljevalce otrok vljudno prosimo, da ne ustavljajo ali parkirajo osebnih vozil 

na (zasebnem) parkirišču pred Zavarovalnico Triglav. 

Zdravstveno priporočilo: Zaradi nadaljnje možnosti virusne okužbe (Covid 19) vas prosimo, da:  

- sledite navodilom medicinske stroke (spletna stran NIJZ: https://www.nijz.si/), 

- upoštevate pisna priporočila oz. navodila šolskega Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v OŠ Ivana 

Cankarja Trbovlje v času novega koronavirusa,  

- upoštevate navodila dopolnjenih pravil šolskega reda, 

- sledite obvestilom na šolski spletni strani. 

V šolo prihajajo samo zdravi otroci, za kar odgovarjate starši. 

 

Ptica. Cvet. Oblak, sončni žarek. Nasmeh. Dotik. Beseda. Sreča prihaja v tisočerih preoblekah (Brown) 

Srečne, uspešne in predvsem zdrave dni želimo vam in vašim otrokom – našim prvošolcem. Dobrodošli na 

Cankarju! Skupaj se bomo potrudili, da bo otrokovo šolanje uspešno, naše sobivanje pa odkrito, varno in 

spodbudno.  

Učiteljski zbor OŠ Ivana Cankarja Trbovlje  

z ravnateljico Mojco Lazar Doberlet 
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