


Drage učenke, dragi učenci!

Prve letošnje počitnice so za nami, a niso minile brez sprememb. Trajale so kar dva tedna, česar ste se zagotovo razveselili. Verjetno pa je vaše
veselje skazilo obvestilo, ki stopi v veljavo v ponedeljek, 9. novembra: ZA VSE POUK NA DALJAVO. „Pa ne že spet,“ je marsikdo med vami rekel.

Zdaj pa že imamo nekaj izkušenj za sabo, saj smo vendar odrasli in veliki in že vemo, kaj pomeni šola in da je pomembno sedeti v šolskih klopeh,
poslušati razlago v živo, povedati učiteljici in učitelju kakšno šalo, dogodivščino s treninga, igrišča, kakšno novo odkritje iz knjige, ponagajati
sošolcu, pomežikniti sošolki in še in še …

Žal - vsega tega za nekaj časa ne bo v živo, v učilnici, na šolskem hodniku, v jedilnici, na dvorišču ali na avtobusu ... Šola res ni samo znanje, so tudi
medsebojni odnosi, stiki med vrstniki in še marsikaj. Upajmo le, da ta pouk na daljavo ne bo trajal predolgo in se spet srečamo v učilnicah in
nasmejimo dogodivščinam iz domačih sob. Zagotovo tudi pouk na daljavo prinaša kakšne anekdote, ki jih boste z veseljem širili, ko se vrnete. Do
takrat pa – v nadaljevanju nekaj nasvetov, da bomo delo in učenjena daljavo zmogli. Učenci, ne pozabite, zakaj ste vstopili 2. septembra v šolo!

Imate cilj in zanj, ki pomeni uspeh, so potrebne pozitivne misli, dobra volja, večkrat samokritika, lastna pobuda in samokontrola. Ne obljubljamo, da
bo vsak dan čarobno, bo pa zanimivo in novo znanje bo odpiralo nova vprašanja,nove ideje, nove poti ….

Po eni bomo naslednji teden zagotovo hodili skupaj z roko v roki in si pomagali. Potrudili se bomo biti strpni in z nasmeški na obrazih vztrajati Ko
bodo težave, pa vemo, na koga se lahko obrnemo, mar ne?! In pomnite – z vsako težavo smo močnejši .

Vse to v upanju, da COVID-19 premagamo in ponovno mirno zaživimo.

Pazite nase.

Vaše učiteljice in vaši učitelji



Kako bo potekal pouk na daljavo?

Za vse učence po enotnem komunikacijskem kanalu, to so 

Arnesove spletne učilnice, v katere bodo učitelji nalagali gradivo za vsak dan 
sproti po urniku /za dva dni skupaj. 

POUK ZA RAZREDNO STOPNJO (1.5. razred) bo potekal po prilagojenem 
urniku in navodilih učiteljev razrednikov, učiteljev TJA in ŠPO.

POUK ZA PREDMETNO STOPNJO (6.9. razred) poteka po ustaljenem urniku.
Navodila za delo bodo vedno v e-učilnici posameznega predmeta.

Interesne dejavnosti se ne izvajajo, se pa pevski zbor, dopolnilni/dodatni
pouk in dnevi dejavnosti na daljavo.



Na kaj bodi pozoren/-na?

• Redno spremljaj pouk, ki se odvija v spletni učilnici in v videokonferencah preko Zooma. Učitelj ti bo vse napotke za delo
in gradivo vedno naložil v e-učilnico za posamezen predmet.

• K uram ne zamujaj! Na začetku vsake ure bo učitelj preveril tvojo prisotnost oz.zabeležil v e-asistentu tvojo odsotnost.
Razlog za tvojo morebitno odsotnost morajo starši sporočiti razredniku po e-pošti oz. telefonu tekom tedna.

• Pred začetkom učne ure na povezavo za videokonferenco, ki ti jo je učitelj naložil v e-učilnico pri svojem predmetu. Pri
izvedbi učne ure sodeluješ tako, da poslušaš učiteljevo razlago učne snovi in slediš njegovim navodilom za delo v
delovnem zvezku, v berilu, v učbeniku, zapisuješ snov po njegovih napotkih … Vprašaš, če česa ne razumeš … Skratka, si
aktiven in ne samo pasiven poslušalec.

• Pri pouku na daljavo preko videokonference upoštevaš pravila spletnega bontona.

• Domače naloge redno opravljaj in jih po navodilih učitelja oddajaj v vpogled v e-učilnico oziroma na e-pošto učitelja (po
dogovoru). Domača naloga ni kazen, ampak način utrjevanja predelane učne snovi in tudi preverjanja naučenega. Od
učitelja boš dobil povratno informacijo o svojem delu. Skrbno preberi učiteljeve napotke in nasvete ter jih v upoštevaj pri
nadaljnjem delu.

• Domače naloge, ki jih bomo v živo pregledovali v videokonferencah, si skrbno preglej in popravljaj morebitne napake.

• Če česa ne razumeš, prosi za dodatno razlago učitelja. Z veseljem ti bo pomagal! Ne pozabi na dopolnilni pouk po urniku v
obliki videokonference (povezava bo v e-učilnici). Učitelji vas bodo tudi sami povabili preko Zooma k sodelovanju.

• Ne pozabi na dodatni pouk po urniku (povezava bo v e-učilnici). Učitelji vas bodo tudi tukaj sami povabili preko Zooma k
sodelovanju.

• Zvezki naj bodo urejeni, saj se je lažje učiti iz skrbno urejenih zapiskov, v katerih so pomembni deli besedila zapisani v
rdeči (zeleni …) barvi.



Nekaj pravil videokonferenc … za učitelje in 
učence … 



Pomni še to …

• Sicer pa si moraš vzpostaviti rutino tudi za delo od doma: pojdi dovolj zgodaj spat, da boš zjutraj
pravočasno pred zaslonom (1. ura se prične ob 8.20). Med urami vstani, se sprehodi po sobi, med
odmorom naredi nekaj zanimivih vaj, ki si se jih naučil pri športu, sprehodi se okoli hiše, bloka,
nadihaj se svežega zraka, poklepetaj z nekom …, a pazi na varnostne ukrepe (zadostna medosebna
razdalja, maska …).

• Marsikatera učna ura bo prilagojena. Tako zagotovo ne boš pred zaslonom preživel 5 ali 6 šolskih
ur, ampak veliko manj. Namreč učitelji bodo učne ure prilagajali, veliko bo SAMOSTOJNEGA DELA,
ki pa ga ne zanemari. Vsako samostojno delo je priprava na preverjanje in ocenjevanje znanja, ki
še sledita.

• Vsak dan začni z ZAJTRKOM! Ta ti da energijo za – ves dan. No, do kosila.

• Vmes pa kakšno JABOLKO, ki odganja zdravnika stran.

• In najmanj liter VODE do konca pouka.

Bo šlo? BO! 



POMNI: tu smo, da ti pomagamo!

Če boš imel/-a tehnične težave pri 
vzpostavljanju povezave z učiteljem 

ali z računalnikom/tablico, se ne 
sekiraj. 

O tem obvesti svojo razredničarko 
ali razrednika  in  skupaj bosta 

poiskala rešitev in odpravila težavo. 

Saj veš – več glav več ve. 

In - BESEDA NI KONJ!



NE POZABI NA SVOJO „NAJBOLJŠO PRIJATELJICO“  

KNJIGO, seveda!

Čaka te v šolski knjižnici. 
Kako do nje?

V ponedeljek ti bosta 
šolski knjižničarki na 

spletni strani šole podali 
napotke o izposoji le-te 

(še bolje  le-teh). 







Pomembne povezave na spletni strani šole



Pomembne povezave na spletni strani šole

KLIKNI IN VSTOPI TER 
POIŠČI, KAR TE ZANIMA. 



In kako uporabiti Zoom? 
Klikni na spodnjo povezavo, ki te vodi po korakih.  

http://os-smarje.splet.arnes.si/files/2020/10/UPORABA-
VIDEOKONFEREN%C4%8CNEGA-SISTEMA-ZOOM-1.pdf

http://os-smarje.splet.arnes.si/files/2020/10/UPORABA-VIDEOKONFEREN%C4%8CNEGA-SISTEMA-ZOOM-1.pdf


Kako dostopati do e-pošte?
Preprosto klikni na spodnjo povezavo in sledi navodilom. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=DewUaUDjGaVejSefhB7yf5D
A&jwsource=cl

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=DewUaUDjGaVejSefhB7yf5DA&jwsource=cl


Mislim, da si opremljen/-a z vsem znanjem za pouk na daljavo, tako 
da bo v ponedeljek ob 8.20 delo odlično steklo. 

Izkoristite lepe sončne jesenske dni tudi za sprehode, knjige, dobre dokumentarne 
filme, družabne igre v krogu družine … in svoje prijatelje na daljavo. Ne pozabite, 

da vas nekdo zagotovo v teh časih potrebuje.

In če bo kaj zanimivega nastalo (risba, slika, fotografija, pesem, zgodba, izdelek 
…),  pošljite svoje izdelke učiteljicam, saj bo to priložnost za novo številko 

spletnega šolskega glasila – KORONAUSTVARJALNICA 4. 


