
                                              

 

                                             Žužemberk, 18. 10. 2020 

 

PISMO UČENCEM: POUK NA DALJAVO  NA OSNOVNI ŠOLI ŽUŽEMBERK 

 

Draga učenka, dragi učenec, 

nastopil je čas, na katerega smo se pripravljali že od začetka šolskega leta, a pri tem upali, 

da bomo ostali v šoli čim dlje skupaj. Verjamem, da bomo tudi med učenjem na daljavo 

močno povezani in uspešni. Da bo delo doma čim bolje steklo, smo zate pripravili nekaj 

napotkov za delo na daljavo (glej spodaj), ki te naj dobro vodijo na poti do cilja.  

Predvsem pa ne pozabi – čas učenja na daljavo niso počitnice, saj te nastopijo šele čez 

teden dni. 

 

Želimo ti veliko uspeha in te prisrčno pozdravljamo. 

 

V. d. ravnatelja Mija Penca Vehovec s sodelavci 

 

 

 

 

Kdo? Učenci 6.–9. razreda       

Kdaj? Od 19. 10. 2020 dalje 

Kako? Glavni spletni orodji, ki ju poenoteno 

uporabljamo na šoli, sta eAsistent (komunikacije, 

spletne učilnice) in Arnes Zoom za 

videokonference. Pouk bo tako potekal preko 

videokonferenc, samostojnega dela (reševanje 

delovnih zvezkov, učnih listov …) in interaktivnih 

vsebin (naloge v spletni učilnici, kvizi …).   

                                                                                                    Vir: edubs.ch 

Kako pa je z razrednimi urami? Tudi te se bodo odvijale enkrat tedensko na daljavo, o 

čemer te bo pravočasno obvestil/a tvoj razrednik/tvoja razredničarka.   

     

SMERNICE ZA USPEŠNO DELO NA DALJAVO 

 



Do kdaj moram opraviti dnevne obveznosti? Najbolje, da vsak dan sproti in da se držiš 

navodil in rokov učitelja. 

Kdaj bodo učitelji dosegljivi? Učitelji bodo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka med 

8. in 12. uro preko eAsistenta (sporočila) ali e-pošti, v nujnih primerih tudi po telefonu. 

Povratno informacijo na domačo nalogo boš praviloma dobil še isti dan, vendar jo moraš 

oddati pravočasno – do 12. ure.  

Kdaj bodo učitelji objavljali naloge? Navodila bodo v spletni učilnici za tekoči dan 

objavljena najpozneje do 8. ure zjutraj. Če ima predmet manj ur ali je delo povezano, boste 

prejeli navodila tudi za ves teden.  

Kje lahko dobim dodatne informacije glede učenja na daljavo? Na spletni strani šole je 

pod zavihkom ZA UČENCE tudi zavihek DELO NA DALJAVO, kjer so naloženi dokumenti, 

povezani s poukom na daljavo. Vsebine bomo redno dopolnjevali in posodabljali.  

Kako pa je z ocenjevanjem? Ocenjevanje v naslednjem tednu bo potekalo preko 

videokonferenc, posnetkov idr. po dogovoru z učitelji.  

 

Ob obilici šolskega dela ne pozabi poskrbeti zase. Pojdi v naravo, hodi, teci in se dobro 

razgibaj, da boš lažje kos novim izzivom, pri tem pa ne pozabi na predpise glede nošenja 

mask in ostalih varnostnih priporočil.  

 

 

 

 

 

 

 

 


