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Sv. Trojica, 4. 5. 2015 

 

 
 

 

Dragi otroci – bodoči prvošolci, spoštovani starši! 

 

Pred vami so zadnje brezskrbne počitnice, kajti septembra boste postali šolarji – 

učenci naše šole. 

Z željo, da bi še pred vstopom v šolo navezali prve stike, vas prisrčno vabimo na 

skupno srečanje, 

ki bo v sredo, 13. maja 2015, ob 17.00. 

Skupaj z otroki pridite v učilnico 1. razreda, kjer nam bodo učenci 3. razreda zaigrali 

kratko igrico »Trije metulji.« Po igrici bodo otroci poustvarjali, starši pa boste 

seznanjeni z organizacijo in načinom dela v 1. razredu. 
 

                                                            Veselimo se srečanja z vami! 

                                                                                           

Učiteljica: Marta Jemenšek                                                    Ravnatelj: Darko Škerget  

________________________________________________________          ___________________________________________________________ 

Vzgojiteljica: Anka Leopold 

__________________________________________________________                                                                                           
 

Človek je velik takrat, 
ko ne izgubi srca otroka. 
 

Mencij 
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OBVESTILO 
 

Spoštovani starši! 
 

V prilogi vam pošiljamo zloženki z osnovnimi informacijami glede jutranjega varstva 

in podaljšanega bivanja ter neobveznega izbirnega predmeta. 
 

Da bi bilo za vašega otroka v  šoli poskrbljeno že od prvega dne dalje, vam prilagamo 

obrazce, s katerimi lahko vašega otroka prijavite v oddelek jutranjega varstva ali/in 

podaljšanega bivanja.  

Jutranje varstvo poteka pred poukom, podaljšano bivanje pa po pouku. Oboje je 

brezplačno. Otrok ima lahko v tem času zajtrk, kosilo in popoldansko malico, odvisno 

od časa, ki ga preživi v varstvu. 

V šolskem letu 2015/16 se uvaja prvi tuji jezik (angleščina) kot neobvezni izbirni 

predmet v 1. razredu. Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico. 
 

Prosimo, da podpisane izjave prinesete na roditeljski sestanek ali pošljete po pošti na 

šolo do dogovorjenega datuma (14. maja 2015). V primeru, da prijav ne boste poslali 

ali jih prinesli na roditeljski sestanek, bomo smatrali, da vaš otrok ne bo obiskoval 

jutranjega varstva oz. podaljšanega bivanja in ne neobveznega izbirnega predmeta 

(tujega jezika). 

Lep pozdrav!        Marta Jemenšek, učiteljica    

Anka Leopold, vzgojiteljica                                                                                                                                                                  
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