
Drage dijakinje, dragi dijaki, starši, skrbniki, profesorice in profesorji, drage STŠ-jevke in STŠ-jevci! 

Kot je videti, bomo letošnje šolsko leto zaključili nekoliko drugače, kot smo načrtovali in si želeli. 

Verjamem, da se marsikomu, ki mu je do petka, 13. marca 2020,  bilo zjutraj težko vstati in se odpraviti v 

šolo (od 15. 1. za 8.00 in ne več za 7.10) in so se mu šolske ure, preživete v učilnicah, delavnicah in salonih, 

vlekle kot jara kača, toži po dobrih, starih časih, saj je »pouk na daljavo« za vse nekaj novega in neznanega. 

Ne dvomim v to, da se da, je pa za uspešno šolanje na ta način potrebno vse kaj drugega kot zgolj priti 

zjutraj v šolo, preživeti čas pouka in odmore v družbi svojih sošolk in sošolcev, popoldne še kaj postoriti za 

šolo in … to je to! Zdaj ni več tako in letos do konca pouka, kot kaže, tako tudi več ne bo. 

Ob tej priložnosti moram pohvaliti vse tiste, ki ste nemudoma razumeli, da je k delu potrebno pristopiti 

takoj in zares, vse dijakinje in dijake, ki vestno opravljate naloge, s katerimi vas neumorno zalagajo vaše 

učiteljice in učitelji, vse pedagoške delavce, ki ste se pogumno podali na to pot v neznano, vse starše in 

skrbnike, ki bedite nad delom svojih ne več majhnih, pa vendar še zmeraj otrok. Vem, da je marsikdaj 

težko in hudo, morda še najbolj tistim, ki za delo nimate na voljo potrebne računalniške opreme. Nekaj 

dijakinjam in dijakom smo uspeli pomagati po svojih najboljših močeh in našli donatorje, ki so jim poklonili 

prenosne računalnike, drugi bi danes morali dobiti v izposojo tablične računalnike in nekaj prenosnikov. 

Upam, da boste svojo hvaležnost izkazali z uspešnimi rezultati do konca »pouka na daljavo« in na koncu 

šolskega leta. 

Pred nami je dolgi vikend, največji krščanski praznik, velika noč. Vsem vernim katoličanom voščim 

blagoslovljene velikonočne praznike, vsem ostalim lep podaljšani vikend. Verjamem, da ga boste, tako kot 

že nekaj minulih, preživeli v krogu svojih družin ter svojih najdražjih, želim Vam, da te tri praznične dni 

preživite v miru, razumevanju in, če se le da, v slogi ter ljubezni.  

Tudi te zgodbe z naslovom Koronavirus COVID-19 bo enkrat konec in vsak izmed nas mora s svojim zrelim 

ter odgovornim ravnanjem prispevati h končnemu uspehu.  

Še naprej čuvajte sebe in svoje najdražje, ostanite zdravi.  

 


