
Delo na daljavo od 1. do 5. razreda

• Za 1. razred se pošilja učno delo en dan pred dnevom 

obravnave, za vsak dan posebej.

• Od 2. do 5. razreda pošiljajo razredniki naloge za vse predmete 

(razen športa) po e-pošti staršem, 2 × tedensko, v nedeljo in v 

torek.

• Drugi učitelji, ki poučujejo v teh razredih, pripravijo učno delo ter 

ga pošljejo razredniku (glasba v 5. razredu) ali staršem 

(angleščina) v enakih terminih kot razredniki.

• Povratno informacijo učenci pošiljajo učiteljem.

• Obogatitveni program računalništvo in nemščina se izvajata kot 

prečni veščini, ne kot posebni predmet. Učitelji bodo oddajali 

zanimive vsebine v RAZŠIRJEN PROGRAM na spletni strani.

• Vse naloge za razširjen program, RAP ter šport in gibanje so v 

zavihku spletne strani, za vse učence.



Delo na daljavo od 6. do 9. razreda

• Učenci od 6. do 9. razreda delajo v Teamsu. 

• Učitelji se poenotijo, večino predmetov (če je 

mogoče, vse) izvajajo v Teamsu, pri čemer 

upoštevajo navodila, ki jih je pripravila ga. Petra.

• Naloge se pošljejo v začetku tedna, lahko za več ur 

(a ne preveč). Učenci dobijo rok, običajno do konca 

tedna.

• V četrtek in petek ne dajemo novih nalog.

• Bralno značko opravljajo z učiteljico Barbaro.

• Do učbenikov in učnih gradiv lahko dostopajo preko 

e-gradiv.



UGOTOVITVE

Vsi učenci od 1. do 5. razreda sodelujejo in oddajajo naloge!

Večina učencev od 6. do 9. razreda oddaja naloge in redno 

sodeluje!

Sodelujemo s starši in učenci in na podlagi povratnih informacij 

izboljšujemo kanale in komunikacijo.

Ob izvedbi videokonferenc za učno delo ali za razredno uro 

sodelujejo skoraj vsi učenci, mnogi še ostajajo.

S starši in svetom staršem sodelujemo konstruktivno.

Izvedena je bila anketa za starše ter korespondenčna seja sveta 

staršev.

Starši učitelje velikokrat pohvalijo in se zahvalijo.

Pripombe staršev skušamo upoštevati, zato smo v začetku 4. 

tedna pripravili nekaj sprememb.



Šolski koledar

10. april, pouka prost dan

13. april – velikonočni ponedeljek

Zadnji teden aprila – 24. 4. imamo eko 

dan in 15. 4. športni dan


