UNA LETTERA PER TE
Buongiorno, alunne e alunni;
kakor veste, so se s ponedeljkom učenci prve triade vrnili v šolske klopi,
devete razrede pa pričakujemo naslednji teden. Tudi učitelji se
postopoma vračamo v šolo in se počasi ponovno prinavajamo novi
realnosti.
S ponovnim delnim odprtjem šol so začela veljati tudi nova pravila, ki si
jih lahko preberete na tej povezavi:
https://www.osagpostojna.si/2020/05/14/14-5-2020-pravilarazbremenilni-ukrepi-covid-19-os-antona-globocnika-postojna-inpodruznice/
V njih je zapisano, da se od tega tedna naprej neobvezni izbirni predmeti
ne izvajajo več, kar za vas pomeni, da se vaše učenje na daljavo in sam
predmet italijanščina zaključujta. Verjetno vas ta novica preseneča, tudi
mene je, kljub temu pa se novonastalim razmeram moramo prilagoditi.
Prilagodljivosti nam zagotovo ne manjka, kajti če smo se česa naučili v
teh izrednih razmerah, je to zagotovo prilagajanja in pomembnosti
zdravja ter bližine naših najbližjih.
V tem pismu, bi vam rada samo sporočila, da mi je iskreno žal, da se v
tem šolskem letu ne bomo več videli ˝v živo˝. V vaši skupini sem se
vedno dobro počutila. Že od samega začetka šolanja na daljavo
pogrešam vaše nasmehe, vašo pozitivno živahtnost, delavnost,
pogrešam vrvež, preprosto pogrešam VAS.
Upam, da se v naslednjem šolskem letu ponovno srečamo v naši
˝zmagovalni zasedbi˝ in nadaljujemo, kjer smo ostali. Kar se tiče
zaključne ocene pri italijanščini, boste obveščeni, takoj ko bomo dobili
navodila, kako se bo učence obveščalo o tem. Vedite, da bom sama
ocene zagotovo zaključevala ˝navzgor˝, kar pomeni, da če ste med
oceno, bo vaša zaključna ocena višja, ker menim, da si jo preprosto
zaslužite.
Želim vam, da uspešno zaključite to šolsko leto, da ostanete motivirani
za učno delo še naprej, predvsem pa, da pazite nase in na vse, ki jih
imate radi in se veliiiiko smejite.
Še vedno mi lahko pišete na moj e-mail argenti.mojca@gmail.com, če
imate kakšno vprašanje ali pa če bi radi delili delček vašega vsakdana z
menoj. Če ne bo prišlo do sprememb, kajti vse je možno, se vidimo
naslednje šolsko leto. Komaj čakam 
Arrivederci!
La vostra maestra Mojca Argenti

