Pozdravna riječ ravnateljice za Dan škole
Cavtat, 18. lipnja 2021.

Dragi učenici!
Stigao nam je kraj još jedne po mnogočemu sasvim drugačije nastavne godine!
Čestitam vam na vašem uspjehu i sretan vam Dan škole!
Od početka do kraja nosili smo se s uputama i preporukama za čuvanje zdravlja, virtualna
komunikacija uzela je mjesto izravnim kontaktima u učionici, a nastava se održavala u svakom
domu. Učili ste dosta i hrabro usred epidemije dok su se u cijelom svijetu spašavali životi ljudi.
Promijenili smo načine korištenja prostora naše škole, što je do tada bilo nezamislivo postalo je
svakodnevnica. Otvorili smo ulaze na svim stranama objekta, četvrte razrede premjestili u
poslijepodnevnu smjenu, mijenjali smo modele nastave, bilježili kontakte, ali i uveli izbornu
nastavu informatike od prvog razreda, zaposlili nove zaposlenike, održavali virtualne događaje,
radionice.
Ove školske godine jasno je da su vam najviše nedostajali vaši prijatelji i druženje u školi, srećom
na samom kraju dobili smo i tu priliku.
Važno se podsjetiti da nas je ova godina i osnažila u brizi jednih za druge, naši učenici i roditelji
nisu ostali ravnodušni kad je Glinu i Petrinju pogodio potres.
Planirane izlete i terenske nastave učenici su zamijenili šetnjama uz sladoled uglavnom Cavtatom,
a poneki razred je prošetao do kraja naše ili u susjednu općinu ili pak Dubrovnik.
Naročito trebam istaknuti sudjelovanje naših učenika i mentora na natjecanjima. Dvojica učenika
sudjelovala su na državnom natjecanju, predmeti njemački jezik i matematika, a na županijskoj
razini imali smo pristupnike iz više predmeta.
Nekoliko učenika dobilo je plakete za fotografska ostvarenja na natječaju eko fotografija.
Dosta učenika bit će pohvaljeno, a najučenici dobit će posebnu pohvalnicu.
Školi je zasluženo i na veliko iznenađenje stigla i posebno vrijedna Zahvalnica od strane ministra i
ravnateljice agencije za “fair play” u provedbi natjecanja iz engleskog jezika.
Promicat ćemo i dalje vrijednosti zasnovane na kvalitetnom izboru.
I naši učitelji s vama rastu, prijavljuju svoja ostvarenja u poučavanju za osobno napredovanje.
Nadoknaditi vrijeme koje nismo proveli zajedno nije moguće, ali je moguće uzeti od ljeta s obitelji
i prijateljima na ovom prekrasnom mjestu naše domovine sve što se može uzeti kako bismo na jesen
bili snažniji i spremniji za nove izazove.
Plivajte, veselite se, igrajte, pomažite roditeljima i svaki dan čitajte, čekat ćemo vas u rujnu u vašoj
školi spremni za nove školske avanture.

Vaša ravnateljica, Kate Kukuljica

