
Popočitniški pozdrav, moji šestošolci! 

 

Sedaj več ni novica, ampak dejstvo! V večini se do konca 

letošnjega šolskega leta očitno v živo ne bomo več videli! 

Nekateri ste se tega zelo razveselili, drugi spet bi se radi 

vrnili v šolske klopi. Tudi jaz sodim med tiste, ki zelo 

pogrešam komunikacijo in stik z učenci, zato te novice 

nisem sprejela najbolje. Ampak očitno, se bomo morali 

takega dela navaditi, ga sprejeti, saj se lahko zgodi, da se 

v jesenskem času ponovi podobna situacija. Pomembno je, 

da ste zdravi in da se zavedamo, da je le-to tisto, kar 

šteje! 

 

Kakorkoli: šolskega leta še ni konec in pričenja se prihod v »ciljno ravnino«! Tukaj pa je potrebno 

najbolj stisniti moči in se najbolj potruditi. Kot veste morate v tej ocenjevalnem obdobju pridobiti 

vsaj eno oceno, zato bodo učitelji skušali na različne načine to oceno tudi pridobiti. Sledite 

njihovim navodilom, redno spremljajte šolsko spletno stran in bodite posebno pozorni na urnik 

videokonference. Marsikateri učitelj bo oceno moral pridobiti z ustnim spraševanjem v 

videoučilnici. 

 

Da bo delo potekalo brez težav, bomo naredili eno kratko vajo.  

Vidimo se danes, v ponedeljek, 4. 5. 2020 ob 12.00. 

Kje: na šolski spletni strani v šolski e–učilnici klikneš videokonferenca za učence; vstopiš z že 

znanim geslom (dobili so ga tvoji starši) in pod urnikom klikneš moje ime (sem na drugi strani). 

Vidimo se v aplikaciji CISCO WEBEX.  

 

In DOMAČA NALOGA? 

Do  15. 5. 2020 boš na računalnik (sedaj vem, da že obvladaš) napisal »spis«, v katerem boš 

izrazil tvoje mnenje o delu na daljavo  

- Kako poteka tvoj »šolski dan« 

- Kaj ti je všeč? 

- Kaj pogrešaš? 

- Kakšen način dela ti najbolj odgovarja? 

- Primerjaj delo na daljavo z »navadnim« poukom? 

- Kdo, če ti, ti pri delu pomaga in kako? 

- Kaj si želiš? 

- Si si predstavljal, da ne boš več letos sedel v šolske klopi?........... 

Zapisano v wordov dokument mi kot priponko pošlji na 

andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si 

P.S: pa ne pozabi na PADLET (lepo se polni, vendar le od nekaterih, vabljeni tudi ostali!!!) 😊 

Lep pozdrav, učiteljica Andreja! 
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