
Dobro jutro,  

kako ste? Že dva tedna dela na daljavo smo dali skozi. Bravo mi! Zaenkrat so podaljšali ta 

'ostani doma' do 16. aprila. Držimo pesti, da se takrat lahko vrnemo v šolo. A če slučajno ne, 

moramo biti pripravljeni. Upam, da mi sledite pri snovi. Vem, da je lepo biti doma, a dajmo 

napet naše skupne moči, da naredimo še nekaj za šolo – tako jaz kot vi.  

Poskušala se bom osredotočiti na tiste snovi, ki so bolj pomembne. Predvsem pri matematiki 

in slovenščini. Pri NIT in DRU bom v glavnem šla kar po vrsti. ŠPO in LUM so za sprostitev . 

A pri SLJ in MAT pa bom morda kdaj kakšno snov preskočila. Zato, da vam tiste bolj 

pomembne snovi predstavim in poskušamo čim bolj utrditi in v kolikor bo ostal čas, se bomo 

na ostale snovi oz. poglavja vrnili kasnje, prav? Toliko, da veste, če bomo kdaj malo 'skakali' 

po DZ in učbenikih .  

POZOR! V torek, 31. 3. 2020 bomo imeli 'video pouk' ob 9.30. uri. – to pomeni, da se vsi  

prijavimo v eno elektronsko 'sobo' in malo poklepetamo v živo. Na kameri bom jaz, zato se 

ne ustrašit, tudi govoriti ne bo treba, lahko pa boš kaj napisal, prašal, seveda pa tudi povedal 

ali se pokazal, če boš želel. Zdaj pa kaj je tvoja naloga za danes do jutri (torka).Kar na tem 

našem 'sestanku' bomo šli na novo poglavje pri matematiki. Pripravite si vsa vprašanja, 

označite si vse naloge, ki jih do sedaj niste čisto dobro razumeli, da vam lahko razložim. Če 

ne bo časa pa si bom zapisala in vam razložim kasneje. To velja za čisto vse predmete, kjer 

vam seveda lahko pomagam (ja italiansko žal ne znam) haha.   

Navodila za prijavo na naš video pouk bom v torek zjutraj objavila pod obvestila na strani 4. 

B. Še nekaj – ta video soba je na strani, kjer ima veliko šol po Sloveniji, torej veliko učiteljev 

in učencev take sestanke. Ker nas je tam ob tistem času ogromno, je ta stran 

preobremenjena, zato včasih koga ne more spustiti v to sobo. Zato ti morda ne bo uspelo ob 

prvi prijavi priti 'notri'. V kolikor vas bo veliko takih, bom pod obvestila na naši spletni strani 

od 4. B sproti dajala navodila – v takem primeru, bom tam objavila link do druge sobe. 

Razlago nove učne snovi bomo posneli, zato si jo boste lahko ogledali tudi kasneje.   

Pripis: Jana, želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan   

Se kmalu vidimo, bodite lepo,  

učiteljica Nina 


