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Dragi učenci in starši.  
Lepo vas pozdravljam. Pričenjamo novo obliko učenja – učenje na daljavo. Upam, da bomo 
ohranili dobro voljo in pripravljenost na sodelovanje. Na prvem mestu je zdravje, še posebej 
v teh časih.  
 
Otroci – moji učenci. 
Nisem si mislila, da vas bom tako hitro izgubila – en dan ste bili v razredu, naslednji dan pa 
vas že ni bilo več (z nekaterimi izjemami). Večina je vse zvezke pustila v šoli. Vašim staršem 
sem že naročila, kaj boste potrebovali za učenje na daljavo.  
Kaj pa pomeni učenje na daljavo?  
Naslednjih 14 dni boste doma. Da vam ne bo dolgčas in da vam malo popestrim dan tudi z 
drugimi dejavnostmi, vam bom vsak dan pošiljala učno snov, ki jo boste naredili in s čimer si 
boste lahko krajšali čas. Pouk je lahko tudi zabaven. Doma se skupaj z vašimi starši igrajte 
šole. Dajala vam bom navodila, kako in kaj pisati, računati, dobili boste navodila za igre 
znotraj in zunaj, opazovalne sprehode, igre z žogo… Starši vam bodo pri tem pomagali in vam 
pregledovali napisano snov. Ko boste nato zopet prišli v šolo, boste vse zvezke prinesli v šolo 
in jih bomo pregledali.  
Ker boste sedaj kar nekaj časa doma, lahko ta čas izkoristite tudi za branje in učenje pesmic 
ter pravljic za bralno značko. Pripravila sem vam BRALNI LIST na katerem lahko označujete 
vaše dnevno branje. Pridno barvajte čebelice – lahko si izberete vsak dan drugo barvo, da bo 
list bolj pisan in zanimiv.  
 
Dragi starši. 
Žal nimajo vsi učenci doma zvezke za učenje. Ker v četrtek res nisem vedela, da se bodo 
stvari tako hitro obrnile, so učenci zvezke pustili v šolo. Za namen učnega dela lahko v 
naslednjih dnevih uporabite ti. vadne zvezke, ki jih imate doma. Če jih nimate upam, da vam 
ne bo težko kupiti kakšen zvezek. 
Vsak dan bom vašim otrokom pripravila učno snov. Učna snov bo prilagojena trenutnim 
razmeram, vseeno pa bomo zasledovali cilje posameznega predmeta v skladu z letnim 
delovnim načrtom. Prosim, pomagajte otrokom pri delu, preglejte jim rešeno snov in jim 
napisano tudi popravite. Prilagala bom tudi učne liste. Če imate doma tiskalnik, jih lahko 
natisnete, v nasprotnem primeru naj učenec učni list prepiše (podrobna navodila bodo ob 
vsakem UL). Važno je, da učenec učni list reši in tako nadgrajuje svoje znanje.  
 
 
Želim vam prijeten delovni teden in ostanite zdravi. Za dodatna vprašanja sem vam na voljo 
na službenem naslovu ljubica.lipovac@guest.arnes.si  
 
Lep pozdrav vam in vaši družini. 
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