
 

SPOŠTOVANI STARŠI,  

danes, v ponedeljek, 23.3.2020, se za učence aktivno  začne pouk na daljavo, čeprav ste mnogi 

že pretekli teden preizkušali različne možnosti. Vsi si želimo ohraniti čim bolj kontinuirane in 

kvalitetne stike z učenci in z vami, spoštovani starši. Učitelji se bodo z vami in vašimi otroki 

povezovali preko spletne učilnice eAsistent, preko Komunikacije eAsistent ali preko šolske 

elektronske pošte. Gesla za dostope ste prejšnji teden dobili starši na svoje elektronske 

naslove ali SMS sporočila.  

Učitelji bomo pošiljali gradiva in navodila za delo in učence spremljali pri njihovem delu s tem, 

ko bodo učenci svoje obveznosti naložili na spletne učilnice ali poslali preko e-pošte.   

Za redno in sprotno delo so odgovorni učenci, od vas spoštovani starši, pa pričakujemo, da jih 

boste spodbujali k čim bolj samostojnemu opravljanju šolskih obveznostih. Vse založbe 

(Mladinska knjiga, Rokus Klett, DZS) so tudi objavila prosto dostopna gradiva za večino 

predmetov, zato vas vabim, da otroke spodbudite k reševanju interaktivnih vaj in nalog; prav 

tako je TV Slovenija pripravila kopico vzgojno-izobraževalnih vsebin za šolarje v dopoldanskem 

času, zato vabljeni tudi k tem ogledom.  Tako kot za vas, je tudi za vse nas, pedagoške in druge 

strokovne delavce, tovrsten pouk na daljavo nov izziv, za katerega verjamem, da ga bomo s 

pozitivno naravnanostjo in zavedanjem naših odgovornosti uspešno opravili 

Prav tako vas vabim, da spremljate obvestila na naši spletni strani in drugih uradnih spletnih 

straneh institucij pristojnih za informiranje (NIJZ, MIZŠ) ter skrbite za ohranitev zdravja vas in 

otrok.  Prosim vas, da upoštevate vse veljavne ukrepe potrebne za ohranitev zdravja vsakega 

posameznika in vseh nas državljanov!  

Obenem vas spomnim, da nas lahko ob nastalih težavah kadarkoli tudi pokličete, oziroma nam 

pišete na objavljene e-naslove. Z veseljem vam bomo na razpolago vsak dan v času pouka – 

torej od 8.00 do 15.00. Mene pa lahko kadar koli pokličete na številko 041 798 722.  

Želim vam veliko zdravja in uspešno spopadanje z izzivi, ki smo jim priča.  

Suzana Deutsch, ravnateljica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 DRAGE UČENKE IN DRAGI UČENCI!  

Tudi pred vami so novi izzivi, saj danes, 23.3.2020, začenjate z drugačnim poukom, kot 

ste ga bili vajeni do sedaj. Mnogi ste se že pretekli teden preizkušali v delu na daljavo in 

ste bili pri tem uspešni. Zato vas spodbujam, da tudi svoje sošolce spomnite na obveznosti 

in jih spodbudite k aktivnemu spremljanju elektronskih sporočil preko eAsistenta in preko 

šolske pošte.  

Z današnjim dnem vam bodo učitelji nalagali zadolžitve za posamezne predmete v spletno 

učilnico XOOLTIME ali pa vam bodo pošiljali e-pošto. Učitelji vam bodo podali vsa 

potrebna navodila za delo in vas vodili. Sproti, vsak dan spremljajte našo spletno stran, 

eAsistenta in gradiva, ki so pripravljena za vaš razred. Učitelji bodo sodelovali z vami na 

različne načine in vas spodbujali k sprotnemu delu in učenju. Spodbujam vas, da svoje 

obveznosti opravite čim bolj samostojno, sproti in vestno. Prav tako vas spodbujam k 

uporabi elektronskih učbenikov in reševanju interaktivnih vaj  (Učim se.com), ogledu 

mnogih izobraževalnih oddaj v dopoldanskem času na TV Slovenija 1 in iskanju novih učnih 

vsebin preko spleta. Če smo vam v preteklosti večkrat omejevali dostope do svetovnih 

spletišč, vas sedaj spodbujamo k uporabi le tega, vendar v učne namene. Verjamem, da je 

takih spletišč veliko in jih lahko s pridom uporabite. Prav tako pa svoje učitelje vedno 

lahko kontaktirate preko e-pošte, mene pa lahko tudi pokličete na številko 041 798 722.  

Svoj prosti čas pa preživite čim bolj ustvarjalno in zabavno, v gibanju in aktivnostih, ki 

vas razveseljujejo.  

Drage učenke in učenci, pazite nase, predvsem na svoje zdravje in upoštevajte vse ukrepe 

za ohranjanje zdravja. Tako boste najbolj prispevali, da se čim prej vrnemo na stara pota.  

 Vsi si želimo, da se po prenehanju ukrepov, zdravi in veseli vidimo v šoli. 

Ostanite doma, naučite se nekaj novega in nam to tudi sporočite, predvsem pa ostanite 

zdravi! 

 

Ravnateljica Suzana Deutsch 


