
ŠOLSKO DELO V ČASU, KO SO ŠOLE ZAPRTE  

13. 3. 2020 

Spoštovani starši! 

Od ponedeljka dalje so šole in vrtci zaprti. Na podlagi usmeritev vlade in pristojnega ministrstva smo v šoli pripravili 

načrt za izobraževanje oz. delo učencev v času, ko so zaradi državnih ukrepov  doma.   

NAVODILA za čas od 16. 3. – 20. 3.: 

Ustvarili smo spletne učilnice za goste  https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2005 za posamezne 

razred . Vanje boste lahko vstopali z geslom, ki vam ga bodo razredniki posredovali po elektronski pošti v ponedeljek, 

16. 3. ob 13.00. Navodila, kako pridete do e-učilnice so navedena v nadaljevanju tega dokumenta. 

V e-učilnici bo na voljo gradivo po posameznih razredih. Učitelji bodo vanjo naložili navodila za delo v naslednjem 

tednu od torka, 17. 3. do petka  20. 3. Starši, prosimo, da otroke usmerite, da si delo razdelijo po dnevih. Za 

orientacijo naj bo dnevni urnik.  

Za ponedeljek gradiva še ne bo, zato za ta dan velja za vse učence od 1. – 9. razreda enako navodilo glede dela: 

- Jutranja telovadba . 

- Berem knjigo, revijo, strip …  

- Napišeš ali poveš  pravila, ki se jih je potrebno držati v času, ko veljajo posebni ukrepi za zaščito zdravja. 

- Rešiš matematično nalogo po lastnem izboru. 

- Poskrbiš, da se gibaš na svežem zraku. 

Navodila za teden od 23. 3. do 27. 3. boste prejeli v  petek. Vsa komunikacija z učitelji bo potekala preko elektronske 

pošte. Elektronski naslovi učiteljev so na voljo na tej povezavi  http://osbohinj.splet.arnes.si/2020/03/13/maili-

strokovnih-delavce-sole/  . 

 

Ob ukrepih, ki jih je razglasila vlada, nam je vsem jasno, da bolezen, ki se predvsem zelo hitro širi, ni le navadna gripa 

ali prehlad. Zelo pomembno je, da vsi upoštevamo navodila in priporočila. Ključnega pomena je, da smo v tem času 

odgovorni do drugih in sebe. Zato ponovno poudarjam, naj se otroci zadržujejo doma, naj se ne družijo med seboj, naj 

ne obiskujejo ljudi iz ranljivih skupin, enako velja za vse odrasle. Povzemam eno od izjav, ki je bila v teh dneh dana v 

medijih: Za en mesec  ali tudi več moramo ljudje postati asocialni, če želimo, da uspešno prebrodimo to težko 

obdobje.  

Mogoče daje ta čas priložnost družinam, da več časa preživite skupaj. Z otroki pojdite ven v naravo, pogovarjajte se, 

berite... Šolsko delo, ki ga bodo opravljali doma, bo tokrat bolj pod vašim budnim očesom kot učiteljskim. Ne delajte 

namesto otrok, pri delu jih usmerjajte in pomagajte pri organizaciji dela.  

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi prebrodili to obdobje, ki ni enostavno za nobenega od nas. 

Z lepimi pozdravi. 

 

Mojca Rozman, ravnateljica 
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NAVODILA V SLIKI ZA DOSTOP DO e-učilnice 

 

 

 

Dostop na spletni 

strani 

Izberete razred 

Vnesete geslo 


