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Lube šulerki a šulerjo, česćeni starši, 
na spočatku chcu so w mjenje wšěch wučerkow a wučerjow našeje šule pola Was za 
wukonjane dźěło w zašłych tydźenjach cyle wutrobnje podźakować. Zmištrowanje tuteje, 
nam dotal njeznateje a njezwučeneje situacije, bě wulke wužadanje za wšitkich. Sym 
přeswědčeny, zo je sebi kóždy wobdźěleny, hač doma abo w šuli, swojeje zamołwitosće 
wědomy był a tak tež postupował. Snano su tež byli tu a tam njedostatki, ale smy stajnje 
spytali tute hnydom a najspěšnišo wotstronić. Smy pak w tutym zwisku tež zwěsćili, zo 
njehodźa so nowe formy internetoweho wuwučowanja bjeze wšeho nałožować.To zaleži 
zdźěla na techniskim wuhotowanju domjacnosćow, ale tež na rozdźělnym stawje 
telefonoweje syće. 
Po tym, zo su šulerjo 10. lětnika hižo wot 22. apryla zaso w šuli, so jim šulerjo 9. lětnika a 8. 
lětnika (hłowneje šule) 6. meje přidružichu. Nětko zahaji so třeća faza z wopytom šule za 
šulerjow zbytnych rjadownjow wot 18. meje. Tu pak wobsteji wosebitosć porno šulerjam 
zakładneje šule, zo wotměnjetej so časy přitomnosće w šuli, ze spjelnjenjom nadawkow 
doma. Konkretnje to rěka, zo su jednotliwe rjadownje jenož na wěstych dnjach w šuli. 
Planowane je tuchwilu slědowace rjadowanje:  
5. lětnik na póndźelach 
6. lětnikaj – 6/1 na wutorach   6/2 na srjedach  
7. lětnikaj na štwórtkach 
8. lětnik na pjatkach 
Dla so wotměwacych pisomnych pruwowanjow w přirodowědnych předmjetach 
(3.-5.6.) ,swobodnych dnjow (21./22.5. a 11./12.6.) a přitomnosće fachowych wučerjow 
móže so bjezdwěla stać, zo so prezentnosć za šulerjow w šuli přerjaduje. Tuto šulerjam 
direktnje zdźělimy a k tomu tež w interneće wozjewimy. Tam namakaja šulerjo tež stajnje za 
nich płaćiwy hodźinski plan. 
Za nošenje maski su wosebite předpisma. Štóž nima sam žanu masku, dóstanje ju wot šule. 

Přeju nam wšěm mocy za přichodny čas. 
Wostańće wšitcy strowi a kedźbujće na so! 

Wutrobnje strowi 

 
Kř. Korjeńk 
šulski nawoda
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