
Spoštovani starši! 

Kot smo vam sporočili v petkovem obvestilu, za ta teden ne pripravljamo posebnih navodil za 

delo doma. Velja, da skupaj z učenci vadite, utrjujete snovi, ki smo jih usvajali v šoli v času pred 

zaprtjem. Delo prilagajajte sposobnostim svojih otrok in vašemu času. Spomnite se na cilje, ki 

so vam jih učitelji predstavili na začetku šolskega leta in jim skušajte po najboljših močeh 

slediti.  

Tokrat vam posredujemo informacije, ki so potrebne, da bo pouk na daljavo, ki ga bomo začeli 

izvajati v ponedeljek, 23. marca, stekel čim bolj učinkovito in s čim manj zapleti. Učitelji bodo 

pripravljali delo za doma, pri čemer bodo sledili minimalnim standardom znanja in izbirali 

snovi, za katere predvidevajo, da jih bodo učenci ob vaši podpori in potrebni pomoči učiteljev, 

ki vam bodo na razpolago preko telefona ali elektronske pošte, zmogli doma usvojiti. Snovi, ki 

zahtevajo več razlage, pa bodo z učenci obravnavali po vrnitvi v šolo. 

1. Dogovorili smo se, da vam bodo razredniki pošiljali učna gradiva na vašo elektronsko 

pošto. Zato vas vljudno prosimo, da najpozneje do srede, 18. 3. 2020, do 18. ure 

preko sms sporočila pošljete razredniku svojega otroka vaš elektronski naslov. 

 

2. NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARD: 

Razredniki vašega otroka vam bodo vsak dan (od petka 20.3. naprej) na vaš 

elektronski naslov poslali gradivo, ki ga bo potrebno obdelati naslednji dan. Gradiva 

bodo pripravljena za predmete po veljavnem urniku. Ponovno vas prosimo za vaše 

sodelovanje. Na gradivih bodo tudi telefonske številke in elektronski naslovi učiteljev, 

ki bodo gradivo pripravili, da jih boste lahko poklicali ali jim napisali sporočilo, če vam 

bodo kakšne snovi predstavljale težavo in boste potrebovali pomoč. 

POSEBNI PROGRAM: 

Razredniki vam bodo za vašega otroka pošiljali tedenske sklope navodil za delo doma. 

Delo izvajajte glede na možnosti, ki jih imate doma. 

 

3. Priporočamo, da skupaj z otrokom ali otrok sam spremljate oddajo Infodrom na TV 

Slovenija vsak dopoldan ob 9.10 uri, ki je polna uporabnih in koristnih nasvetov.  

 

4. Otrokom pomagajte tudi pri iskanju interaktivnih nalog na spletu ter igric, namenjenih 

razvijanju pozornosti, koncentracije. 

 

5. Prav tako vas naprošamo, da sledite obvestilom na spletni strani Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje (NIJZ) in upoštevate njihova priporočila. 

 

 

6. Ponovno vas prosimo, da spremljate šolsko spletno stran, na kateri boste seznanjeni z 

vsemi novicami, ki se tičejo delovanja naše šole.  

 

7. Na spletno stran šole smo prenesli tudi priročnik z naslovom Samostojnost otroka 

doma, ki vam je prav tako lahko v pomoč tako v trenutni situaciji kot tudi sicer. 



 

8. Različne priročnike in priporočila najdete v zavihku starši / priročniki. 

Vsa navodila veljajo do preklica.  

       Ravnateljica: mag. Mojca Visenjak, l.r. 


