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POUK NA DALJAVO; OBVESTILO UČENCEM 4. a in 4. b
Dragi četrtošolec/ka!
Situacija je nanesla, da bo šola za naslednja dva tedna zaprla svoja vrata, zato bo pouk potekal na
daljavo. Nekaj navodil si že dobil preko naše spletne strani. Tudi učiteljici obeh 4. razredov ti želiva
sporočiti nekaj osnovnih informacij za delo v 4. razredu.
NEKAJ SPLOŠNIH NAVODIL ZA 4. razred:

















Vsak dan redno spremljaj objave in navodila na spletni strani šole.
V razdelku Pouk na daljavo, 4. a/4. b boš za vsak dan našel navodila za delo doma. Gradiva bodo
praviloma objavljena do 15. ure za naslednji dan.
Za vsak dan si napiši v beležko urnik (datum, predmet, dejavnost, od … do …) Z »osebnim
urnikom« boš določil vse obveznosti pouka na daljavo, prav tako si določi čas v dnevu, ko boš te
obveznosti opravil. Ne pozabi na odmore.
Delo opravljaj sproti, da se ti količina nalog ne bo nakopičila.
Poskrbi, da boš vsak dan imel tudi dovolj gibanja na svežem zraku.
Navodila bodo objavljena po dnevih in razčlenjena na posamezne predmete (MAT; SLJ; NIT;
DRU; GUM; ŠPO).
Za ostale predmete bodo napotki za pouk na daljavo objavljeni posebej.
Poleg dnevnih navodil pa boš na tem mestu našel tudi učne liste, tabelske slike in drugo.
Pri učnih listih bodi pozoren na navodila (npr. prepis v zvezek).
Pri domačem delu uporabljaj vsa gradiva (UČ, DZ, Zbirka vaj MAT, Berilo ter svoje zvezke).
Tabelsko sliko prepiši v zvezek. Ne pozabi na barvna pisala.
Ob prihodu v šolo bomo pregledali aktivnosti učenja na daljavo, tudi tvoje izdelke.
Redno si umivaj roke in vsakodnevno skrbi za svoje zdravje, tudi z vnosom vitaminov.
Ne zadržuj se na površinah oz. krajih, kjer je večje število oseb (npr. v domačem kraju so to šolska
igrišča, igrala v zdraviliškem parku, trgovine ipd.).
Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na naslovih: ursa.zuzek@os-dobrna.si in irena.delcnjaksmrecnik@os-dobrna.si .

Ta navodila bova po potrebi spreminjali in dopolnjevali, o čemer boš obveščen.
Verjameva, da bo tvoje delo v okviru pouka na daljavo redno, skrbno, natančno in sistematično. Potrudi
se, saj veš, da zmoreš.
Starše vljudno vabiva k sodelovanju pri izvedbi pouku na daljavo, predvsem v smislu tehnične pomoči.
Čeprav upava, da se to ne bo zgodilo, pa morava zapisati tudi naslednje. Če bi bilo kakorkoli tvoje zdravje
ogroženo, potem vsakršno učenje na daljavo odpade. Pomembno je, da si zdrav in da bo naše snidenje v
šoli čim prejšnje. Vse pa lahko nadoknadimo.
Ob začetku tega 2-tedenskega pouka na daljavo ti želiva opomniti, da se lahko v vsaki stvari najde tudi
kaj dobrega. V teh dnevih imaš čudovito priložnost, da se s starši odpravite v bližnji gozd na sprehod, da
vadiš preoblačenje posteljnine in postiljanje, da poskrbiš za pogrinjek in urediš jedilno mizo v celoti, da
se naučiš prišiti kakšen gumb, pomagaš pri gospodinjskih ter spomladanskih opravilih na vrtu in
navsezadnje, da očistiš prah z družabnih iger in povabiš sorojence in starše k igri.
Ostanite zdravi.

Razredničarki 4. a in 4. b

