
 Pozdravljeni      !  

Pa smo tam … doma in zopet delo na daljavo. Pa kaj hočemo, tako je. Upajmo, da ne za dolgo 

in se čim prej vidimo spet v šoli. A dokler traja izkoristimo pozitivne, torej dobre strani tega, 

da smo lahko doma in naredimo vse kar lahko, da od tega tudi kaj odnesemo in se od takega 

pouka tudi kaj naučimo, da nam ne bo potem v šoli pretežko in preveč vsega. 

Prvi video sestanek bomo imeli v torek ob 10.00. Vsa podrobna navodila kje in kako vas 

bodo čakala v torek, ni pa nič zelo zahtevnega, ne skrbite, sicer pa bomo sproti reševali 

težave, če se bodo pojavile. Vpisali se boste lahko le z AAI računom. Če ste ga kje izgubili, mi 

pišite (ali vaši starši), da vam ga ponovno pošljem.  

Pri matematiki bomo snov najprej malo ponovili, saj upam, da ste počitnice izkoristili za 

počitek in nabiranje novih moči in energije       pa seveda za kakšno vragolijo. Torej, najprej 

bomo ponavljali, da se spomnimo vsega zaokroževanja, pretvarjanja merskih enot itd. 

Poglavje o geometriji bomo spustili, saj je to veliko lažje delati v šoli skupaj. S snovjo bomo šli 

sicer naprej, a je sama snov na začetku tudi ponovitev že znane lanske snovi (npr. pisno 

množenje in seštevanje in odštevanje do 10 000). Ustno ocenjevanje bomo prestavili. Naj vas 

torej zaenkrat to ne skrbi, ker bi želela, da izvedemo to v šoli (držim pesti, da se pouk na 

daljavo kmalu konča). V primeru, da bi se to zavleklo po novem letu, pa se bomo seveda 

dogovorili za ocenjevanje na daljavo.     

Pri ostalih predmetih bomo malo ponovili in s snovjo počasi šli nato naprej. Podobno kot 
lani. S kakšnim video posnetkom, s kakšnim eksperimentom, z nekaj miganja in nekaj 

ustvarjanja. Malo za hec in veliko za res      . Pa se bomo prebili skozi.  

 

Pripravite vsa vprašanja, ki se vam porodijo, vse pomisleke in komentarje, ki bi jih želeli 

povedati ali deliti z ostalimi za video sestanek v torek       .  

 

Bodite lepo in ostanite zdravi, se kmalu 'vidimo',  

Učiteljica Nina  


