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Novice o novem zdravilu

Pismo učiteljice
Dejavnosti pri pouku SLJ
Bralna značka
Kaj vse smo počeli
Časovnica vrnitve v šolo
Zahvala staršem in staršev

V času razglašene epidemije
smo spoznali, da pojem dobrodelnosti ni moč povezovati samo z denarjem. Gre za
vrednoto. Ljudje smo znali
videti dobre stvari, priskočiti
na pomoč, razumeti … In
tako lahko danes z veseljem
trdimo, da nam je vsem sku-

paj uspelo. Premagati virus?
Tudi mogoče. Uspelo pa
nam je še nekaj več. Uspelo
nam je v šolske prostore
vrniti vse učence in učitelje
ter druge delavce šole, uspelo nam je pričarati nasmeh
na obraze otrok, uspelo
nam je delati na daljavo,

uspelo nam je razumeti … in
videti onkraj sebe.
Več o dobrodelnosti si preberite v Vigredi. (m)
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VIR: https://zd-sentjur.si/2020/03/koronavirus-ukrepi/.
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VIR: https://zd-sentjur.si/2020/03/koronavirus-ukrepi/.
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VIR: https://zd-sentjur.si/2020/03/koronavirus-ukrepi/.

VIR: https://zd-sentjur.si/2020/03/koronavirus-ukrepi/.
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okoliščine, ko boste
pouk do nadaljnjega
izvajali na daljavo. Prepričani smo, da ga boste znali kakovostno
izvesti.

Spoštovane učiteljice
in učitelji, nastopile so

Dragi starši, spodbujate svoje otroke k učenju in
branju te dni.
Naj bodo dopoldnevi, kot so
jih vajeni - namenjeni
učenju.

Hvala vam že vnaprej
za ves trud, ki ga boste
vložili v poučevanje na
daljavo. Verjamemo,
da vam bo to dobro
uspelo.
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… učenci so bili izredno ustvarjalni ...
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Tudi v času velike noči je bil
elektronski predal profesorice Špele
ves čas poln ...
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NOVICE

In potem smo skoooooraj že dobili zdravilo … Preučenke Taje iz 4. razreda.
O senzacionalni novici smo lahko brali tudi v
…

berite zgodbo naše
časopisu Večer ...V časopisu smo lahko brali

Učenje na daljavo prinaša nove izzive, prav tako tudi navdušenje ob novih spoznanjih in
odkrivanju sposobnosti učencev na povsem nov način. Pozitivne zgodbe od doma nas
opogumljajo tudi v teh nenavadnih razmerah. Eno takšnih zgodb je pripravila učenka 4.
razreda Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Taja Pridigar, ko je s pravljico preprosto
opravila s skrbmi, ki nas te dni obremenjujejo. Naj pravljica tudi vam polepša dan, naj
bo teh zgodb še več!

-

-
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In dnevi so bežali …

Zbujali smo se v zasnežene, deževne, sončne, meglene in vetrovne dneve.
V okviru športne vzgoje smo lahko malo razmetali sneg okoli hiše, v okviru likovne smo naredili snežaka, pripravili pogrinjke za zajtrk, kosilo in večerjo (gospodinjstvo) ... Tudi ogled kakšne oddaje smo priporočali in posledično debato (slovenščina) s starši, da pa se učenci in starši ne bi preveč jezili zaradi nastalih razmer, smo tudi mi
večkrat na prioritetno lestvico dne postavili branje.
Saj veste, kaj pravijo: ´Vse nam lahko vzamejo, le ZNANJA ne.´
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Da smo ljudje v času KORONAVIRUSA postali povezani, dokazujejo
tudi številne dobrodelne akcije v
našem kraju …

DOBRODELNOST

Brezplačne inštrukcije za matematiko,
brezplačno tiskanje in dostava vseh vrst
dokumentov za naše osnovnošolce, dostava hrane (naš profesor Tin Küzma v
vlogi prostovoljca) …

https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174681583?
jwsource=cl&fbclid=IwAR0iOVdcgP2R_pRM5VmhCwDVruOEVdXKmFaAzVCfLx9MLC8z5Kz3wNMaPwc
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V času dela na domu smo vam, dragi učenci in učenke, priskrbeli 13
računalnikov, za kar gre zahvala tako posameznikom kot podjetjem (s.
p.-jem).
Sponzorji oz. donatorji:
Karmen Gabrovec
Jana Vauh Buhvald in Grega Buhvald

Aleksander Piko
LEK, d. o. o.
Pandel Trade, d.o.o. (Pandel Dejan)
OŠ Franja Goloba Prevalje

—

Hvala vsem.
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Probleme glede organiziranosti smo rešili s pomočjo tega plakata, ki ga je naredila učiteljica Mateja Rozman.
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Učenci in učenke so kar hitro pokazali
svojo ustvarjalnost in nastale so prve
pesmice na temo KORONAVIRUS ...
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Anže Gradišnik, 2. razred POŠ Holmec, je ustvarjal iz odpadnega materiala.

Fotografije izdelkov nam je
posredovala učiteljica
Bojana Hudrap.
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Patrik Pisar

30

Tjaša Oder

Neja Kajžer
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Ema Butolen

Žiga Koroš

Fotografije nam je posredovala
učiteljica Renata Piko.
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Drugošolci …
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VABILO: ZAIGRAJMO SKUPAJ
Spoštovani!
OŠ Franja Goloba Prevalje vabi vse učence, starše in krajane Prevalj, da se pridružite glasbenemu dogodku Zaigrajmo skupaj, in
sicer v soboto, 28. 3. 2020 ob 17. uri.
Hkrati vabimo vse, da odprete okna, stopite na balkone, terase ... in vzamete v roke instrumente ter zaigrate.

Z glasbo preženimo osamljenost, skrbi in spustimo veselje v naše
domove.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!

Zaigrala nam je Ota Osojnik.

Zaigrala nam je Ana Hojnik.

Zaigral nam je Tin Sagernik.
Zaigrala sta nam Ana in Tine Taks.
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Pri pouku slovenščine (pri učiteljici Maji Pristovnik) smo zbirali zgodbice naših babic,
dedkov, očetov, mam … Vemo, nihče nima rad tistega dela: ´Ko sem jaz bwa mihna,
smo …´ Ampak korona je le korona in če je virus zraven, znajo biti zanimive tudi
dolgočasne stvari.
Jan Penec nam je posredoval zgodbo svojega očeta …
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Jera Pušnik nam je posredovala spomine svoje babice Jože Seidl, 63 let.
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Patriciji Volmajer pa je zgodbo povedala mama Albina Volmajer, 54 let.

Devetošolec Janez Kumer se
je pogovarjal s svojo prababico Frančiško Kalajžič, 81
let.
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Da je šolo potrebno jemati
resno, so naši učenci dokazali že 24. 3., ko so na podlagi posnetih govornih nastopov pri predmetu slovenščina dobili že prve ocene.

-
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Ob prebiranju Skrivnega dnevnika Jadrana Krta so tudi naši
učenci pisali svoj dnevnik … V času KORONAVIRUSA so na
dan prišli različni ´strahovi´ ...

Katarina Domej, 7. a

Iva Hancman, 7. a

Sara Zagorščak, 7. a
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Minela Salkić, 7. a

Ponedeljek

Torek

06. 04. 2020

07. 04. 2020

Dan se je začel kot vsak drugi. Vstala sem in
zajtrkovala, nato pa začela s šolsko nalogo. Ko sem
končala, sem si malo odpočila. Ogledala sam si svojo
najljubšo serijo. Po tem sem z družino igrala družabne
igre, saj je to skoraj edino, kar lahko počnemo v času
samoizolacije. Pogovarjala sem se tudi s prijatelji.
Zaradi izolacije se nikomur ne dogaja kaj posebnega,
zato o dnevih doma nimam kaj dosti povedati. Vsi
upamo, da se bo stanje kmalu končalo in da se bo vse
vrnilo v normalo.

Danes sem se po šolskem delu odločila, da se bom poskusila naučiti
kuhati. Mamo sem prosila, da mi vsaj tokrat dovoli, ker mi zaradi
mojih težav z alergijo nikoli ni. Ampak mama se je tokrat
presenetljivo strinjala. Verjetno zato, ker je videla, da mi je dolgčas.
Vedno sem mislila, da kuhanje ni ravno zahtevno, danes pa sem
ugotovila, da vendarle ni tako preprosto. Na koncu sem bila precej
utrujena. Razočarana sem ugotovila, da moj obrok ni popoln,
vendar me je mama tolažila, da je bil za prvič povsem zadovoljiv in
okusen.

Sreda

Četrtek

8. 4. 2020

09. 04. 2020

Tudi današnji dan je bil enak prejšnjim. Ko končam s
šolskimi obaveznostmi skušam najti karkoli, s čimer bi
pregnala dolgčas. Zelo rada imam balet, zato sem danes
malo vadila. Balet so moje neizpolnjene sanje že kar
nekaj let. Mama se včasih pošali, da sem zdaj prestara
za balet. Vendar vem, da nima prav in nekega dne se
bom z baletom resnično ukvarjala.

Je že 28. dan, odkar ne hodimo v šolo. Upala sem, da to stanje ne
bo trajalo tako dolgo. Razmišljam, ali se bomo sploh vrnili v šolo?
Glede na vse informacije, ki jih slišimo, situacija še daleč ni dobra.

Sobota
11. 04. 2020

Petek
10. 04. 2020
Te dni ljudje razmišljajo in govorijo samo o izolaciji,
karanteni, številu okužb in smrti. Slišimo različna
mnenja in teorije o vzroku virusa. Nekateri se držijo
pravil, vendar ne vsi. Ne vem, do kdaj bo to trajalo,
ampak mislim, da bi bilo bolje, da bi vsi ljudje upoštevali
vsa pravila. Pandemija bi se verjetno prej končala. Vem,
da ljudem ni enostavno sedeti med štirimi stenami in
biti brez različnih dejavnosti, ki so jih vajeni, toda če je
to rešitev za prenehanje pandemije, potem menim, da
se moramo vsi držati pravil. Vedeti moramo, da dokler
se vedemo neodgovorno, situacijo še poslabšujemo in
zato to agonijo podaljšujemo.

V teh dneh je vreme zelo lepo in sončno, vsi moji prijatelji pa so
zelo razočarani, ker ne morejo preživeti časa skupaj nekje na
prostem. Mene ta samoizolacija ne prizadane tako zelo, saj sem
navajena pomlad preživljati doma, ker zaradi alergij ne morem ven.
Ljudje se pravzaprav sploh ne zavedajo, da so lahko srečni v tej
nesreči, ker njihove prepovedi oziroma omejitve ne bodo trajale
večno. Medtem ko jaz že vse življenje živim v nekakšni izolaciji.
Prepovedano mi je hoditi na plaže, bazene, prepovedano mi je
kakršnikoli daljše bivanje zunaj in na soncu, ne smem na sankanje ali
smučanje kot vsi drugi. Navajena sem pravil, ki se jih moram držati,
da bi lahko bila zdrava. Žal mi je vseh ljudi, ki se soočajo s temi
težavami zaradi koronavirusa, vendar morajo biti potrpežljivejši, da
ohranijo svoje zdravje, saj je to nekaj najbolj dragocenega v
življenju. Vse ostalo bo še imelo svoj čas in priložnosti.

Nedelja
12. 04. 2020
V tem že tako težkem in napetem času smo danes prejeli še eno zaskrbljujočo novico: moj oče je bil odpuščcen. Podjetje, v
katerem je bil zaposlen, je le eno od mnogih, ki je začelo zaradi koronavirusa množično odpuščati. Moji starši so zdaj zelo
zaskrbljeni, pa tudi jaz, saj ne vemo, kaj to pomeni za moj iztekajoči se vizum. Nismo prepričani, ali mi bodo podaljšali vizum, glede
na to, da oče nima več redne zaposlitve. Najbolj me skrbi, ker tega šolskega leta še ni konec in ne vem, kaj to pomeni zame.
Prijateljica mi je rekla, da po poteku vizuma nimam pravice nadaljevati šolanja v Sloveniji, moj vizum pa se izteče maja. Ali to
pomeni, da razreda ne bom mogla dokončati? Resnično sem zelo žalostna in prestrašena in upam, da bomo našli rešitev.
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Tudi pri učiteljici Mariji Eremut je nastalo nekaj dnevniških zapisov ...
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Sven Rabuza, 7. b

O čem pa VI
razmišljate te
dni?
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Ob prebiranju nalog učitelji ´naletimo´ na odlične zapise. Škoda bi bilo, da tega učiteljica Maja Pristovnik ne bi delila z vami.
Kaj je čas? Kaj ti pomeni? Kdaj ga izgubljamo? Kdaj živimo polno življenje?
Navdih za razmišljanje o času je bil pravljični roman Momo pri izviru časa (avtor: Michael Ende).
Avtorica besedila: Brina Rogina, 7. razred

Moje razmišljanje o času je spodbudilo besedilo Momo pri izviru časa, avtorja Michaela Enda.
Čas, čas ... Zanimiva beseda. Zakaj? Naj vam razložim. Vzemimo pet ljudi in vsem postavimo enako vprašanje. Kaj je čas? Čisto vsak nam bo odgovoril drugače in vsi odgovori bodo pravilni. Če

mi ne verjamete, vprašajte svojo sestro, brata, mamo enako vprašanje. Je njihov odgovor enak
vašemu? Za nekoga bo čas merska enota, za nekoga pa nekaj, kar potuje mimo nas čisto vedno, je
neslišno in nevidno. Odgovor je odvisen od človekove domišljije. Saj ima čas nešteto definicij, vsak
posameznik si ga lahko predstavlja po svoje.
Če želiš biti pozitiven in vesel človek, moraš živeti zdaj. Narobe je, če se spominjamo neke sončne
sobote, ko smo se družili s prijatelji, in si mislimo, o kako si želim še enkrat doživeti ta dan. Danes
pa je deževna, pusta sobota. Ne pravim, da se je spominjati dobrih dnevov slabo. Če pa zaradi tega pozabiš živeti zdaj, pa greš slep mimo življenja. Zdaj me gledate in si mislite: Kaj? Če se najdete
v mojih besedah, vam lahko dam nasvet, kako živeti v trenutku.
No, gremo malo nazaj. Spomnite se neke sončne sobote, ko ste se družili s prijatelji. Stop! Zdaj
pa morate pomisliti takole: ´Ja, res je bilo super, ampak zakaj ne bi bilo tudi danes? Veliko stvari
lahko počnem doma.´ In ... ste že na pol poti. Zdaj si izberite nekaj, kar vam je všeč. Če vas veselita glasba in ples, lahko pojete, igrate instrument ali plešete. Športniki lahko telovadite v hiši ali stanovanju. Čez nekaj dni se spet spomnite tiste sončne sobote. In spomnite se tudi tistega dne, ko
ste polno živeli in delali, kar ste hoteli, kar doma. Spet se vprašajte: ´Zakaj ne bi bil še danes tak
dan?´ Če vam bo uspelo tako razmišljati in delovati, boste živeli polno življenje.
Enako je z izgubljanjem časa. Ne smemo ure in ure sedeti pri mizi in razmišljati o času, ki smo ga

izgubili, saj ga bomo tako še več. Poskusimo razmišljati tako: ´Ja, res sem izgubila nekaj časa, a od
zdaj naprej ga ne bom več!´ Če se izgubite, lahko še enkrat preberete moj zgornji nasvet. Zdi se
mi, da čas izgubimo, ko delamo nekaj nepotrebnega takrat, ko bi morali delati nekaj pomembnega.
Čas ima res nešteto obrazov, nekaj pa si vendarle velja zapomniti: Vedno živite za TA trenutek!
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Fotografije sta nam poslali učiteljici Lara Fajmut in Štefka Zavolovšek.
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Mentorica: Romana Pori

50

Benjamin

Karin

Eli

Fotografije nam je poslala
učiteljica Romana Pori.
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RaP na daljavo

V teh izrednih razmerah, ko se po celem svetu borimo proti koronavirusu in so vse šole zaprte,
smo se morali hitro prilagoditi na čisto posebne okoliščine, in sicer na šolo na daljavo. Otroci so
doma polno zaposleni s poukom, ampak ker moramo ostati ves čas doma, imajo tudi veliko prostega časa. Tukaj pa nastopi RaP – Razširjeni program. Učiteljice aktiva RaP vsak teden posebej
pripravimo učencem Program dela na daljavo – RaP, ki ga potem objavimo na Facebook spletni
strani šole. Pošljemo ga tudi direktno po e-pošti staršem otrok na razredni stopnji. Program ni
obvezujoč in ni mišljeno, da otroke še dodatno obremenimo z delom, ampak imajo otroci na izbiro, ali se bodo česa lotili ali ne.
Program zajema vsa področja RaP-a. Pri kulturi prehranjevanja smo usmerili otroke v pripravo mize za vse obroke, ki jih imajo skupaj z družino. Posebej pa morajo biti pozorni na to, kolikokrat na dan si sedaj v teh časih s koronavirusom umijejo roke. Nekateri otroci pa se radi preizkusijo tudi v svojih kuharskih veščinah. Tudi za gibanje je poskrbljeno. V prvem in drugem
tednu so otroci dobili napotke za sprehod v naravo in kolesarjenje. Sedaj, ko pa ne smemo iz

lastne občine in se moramo izogibati javnih prostorov, smo pripravili zanimive naloge za domačo
telovadbo. Pri kulturi in tradiciji dobijo otroci nekaj idej za ustvarjanje. V tem času izolacije je
bil tudi materinski dan in otroci so dobili navodila, kako narediti čestitko za svojo mamo. Da še
bolj zapolnijo svoj prosti čas, smo jim pripravili nekaj idej za različne družabne igre. Tisti otroci,
ki pa radi rešujejo kakšne naloge, so verjetno najbolj veseli naših rebusov, ugank, nalog povezovanja pik po številkah, iskanja razlik, križank, pobarvank in še česa.

PRIMER gradiva, ki smo ga vsak ponedeljek objavili
na šolski FB-strani …
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Primeri ugank:
Stalila sneg je v potoke žuboreče,
posula s cvetjem travnike je speče.

Spomladi se prvi zbudi,
z glavico belo neslišno zvoni.

Kuku! Pomlad oznanja ptica.
Kuku! Poje ___________.

Nekateri starši nam pošljejo tudi kašno povratno informacijo o delu od svojih otrok, ki že zelo
pogrešajo šolo, učiteljice in prijatelje. Eden izmed teh je tudi učenec 2. razreda, ki je sestavil
svoj sudoku. Pa ga poskusite rešiti, če vam gre.

5

6

4
3 1
6
1 5
3
6
1

2
5

6
2
6 4
4 2
6
Mentorji, ki so se trudili za vas:

Vanja Vravnik

Gabrijela Grzina

Sonja Grnjak

Tanja Šumah

Vesna Oder

Mateja Glušič
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Tin Küzma

Korina Antolič, 7. r.

Anže Cofl, 8. r.
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Lana Čepelnik, 8. r.
Jenny Kaiser, 9. r.

55

Jaša Kresnik, 8. r.

Mentorica vseh risb je Saša Oder. Pravi, da je ponosna na
svoje učence, saj je bil njen poštni predal ves čas ´nafilan´ ...

Vasja Vrabič, 8. r.
Maja Lajbaher, 7. r.
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Alja Fužir, 7. r.

Clea Kozlar, 9. r.
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Matic Gabrovec, 8. r.

Tomaž Kert, 9. r.
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Keiserschmarrn Rezept übersetzt
selbst gemacht
Tjaž Polanšek, 9. r.

Clown Paul
Urša Sonjak, 5. r.

The craziest sandwich in the world
Ajda Šipek, 7. c

Der Spinnenforscher, dejavnost ob vaji
slušnega razumevanja
Der Frühling Lea Ivančič, 5. r.

David Ladinek, 8. b
60

Naloga: ustvari plakat za prihod cirkusa na Prevalje
Emma Pečnik, 6. razred
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Svet, kot ga vidi hišni ljubljenček: Sophias Hund

Hana Kajzer, 7. c
Svet, kot ga vidi hišni ljubljenček: Der Hund
von Familie Hancman
Iva Hancman, 7. a

Svet, kot ga vidijo živali: Die Schildkröte Paula
Jera Pušnik, 7. a
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Peppa Wutz Geburtstag
Ema Tominc, 9. b
Učni pripomoček za opis živali (ednina, množina, tožilnik, pridevniki)
Nal Panić, 7. b

Peppa Wutz Babysitten
Tjaž Polanšek, 9. a

Peppa Wutz

Lovro Petrič, 9. c
63

Peppa Wutz Babysitten
Eva Sonjak, 9. b

Peppa Wutz Babysitten
Tjaša Mager, 9. b

Mentorica:
Betina Jamšek
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Statistika naše šole
na dan 6. 6. 2020:
524 bralcev na matični
šoli

28 na POŠ Leše
30 na POŠ Holmec
11 na POŠ Šentanel
Zlato bralno značko
bo letos prejelo 18
devetošolcev.

´Če ne bomo brali,
nas bo pobralo.´

(Tone Pavček)

* knjige iz domače knjižnice
(tudi knjige, ki so jih kot
otroci brali starši, pa jih
imajo še vedno doma),
seveda tudi tiste, ki niso na
letnih bralnih seznamih; za
starejše zrele bralce devetletke so prav gotovo že
primerna tudi nekatera
dela iz književnosti za odrasle;
* pesmice, zgodbice, polju-

dni članki iz revij, ki jih
imajo vaši mladi bralci morda doma;
* ljudske pesmi, pravljice in
65

druga gradiva, ki jih starši
otrokom zapojejo, povedo
… morda jih skupaj zapišejo, se jih naučijo …;

ki jih preberejo v povezavi
s kvizom, tako ali tako že
tradicionalno »štejejo« tudi
za BZ);

* besedila in zapisi v jezikih

* gradiva, ki so dostopna
na spletu.

družin, kjer ne morejo brati, pripovedovati v slovenščini;
* za otroke od drugega

triletja naprej je zagotovo
primerno reševanje Slovenskih knjižnično-muzejskih
Megakvizov https://
www.megakviz.si/novice/ tudi reševanje kvizov lahko
upoštevate pri BZ (knjige,

… vas informirali in vabili ...

… peli smo ljudske pesmi ...

… osveščali ...
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… dr. Igor Saksida nam je bral/pripovedoval pravljice … prisluhnili pa smo tudi pravljicam iz domačih logov ...

… vas spodbujali k sodelovanju ....
… skupaj smo telovadili ....

… z vami utrjevali učno snov ....

… vas (in sebe) bodrili ....
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… vam posredovali povezave do brezplačnih učnih vsebin ...

… vas informirali o zgodovini domačega kraja ...

… ustvarjali nove spletne strani in vas o tem tudi obveščali ...

… razmišljali o tem, da nam pravzaprav ni tako
hudo ...

… ZOOM-ali ...
… uživali ob novonastalih animacijah naših učencev ...
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… spodbujali k poslušanju domačih/lokalnih
ustvarjalcev ....

… izpeljali UNESCO projekt šole Branje - moje sanje ...
… prejemali donacije lokalnih podjetij ...

… obeleževali mednarodne dneve in praznovali
praznike ...

… vas bodrili pred ponovnim vstopom v šolo ...
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ČASOVNICA vračanja v šolske klopi:
18. 5. 2020 … pouk učencev I. triade

UČITELJI
POVEDO …

25. 5. 2020 … pouk devetošolcev
1. 6. 2020 … pouk učencev 4. in 5. razreda
3. 6. 2020 … pouk učencev 6., 7. in 8. razreda
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Da smo bili učitelji predani svojemu delu, priča ta
fotografija. Učiteljica Klavdija je v času pouka
opravljala tudi hišna opravila (peka) in se skoraj
čisto spozabila ter zažgala vaflje. Zadnji teden v
mesecu marcu pa je zapisala:

No, šalo na stran … Preberite nekaj naših zapisov
…

-

Pozdravljeni,
tudi jaz delam preko e-pošte. Moj cilj je dosežen: dosegla sem 100 % stik z učenci in starši.
Vse poslane naloge komentiram, pohvalim,
dajem navodila za reševanje ...
Mislim, da v teh časih še bolj velja "manj je
več".
Člani aktiva zelo dobro sodelujemo pri načrtovanju vsebin.
Vera Vačovnik

Spoštovani sodelavci in sodelavke!
Tudi na športnem področju pridno delamo in migamo. Naš aktivek se dobiva vsak dan ob 9.00 na video konferenci, kjer predebatiramo zadeve in si postavimo naloge za naslednji dan. Večino dela z učenci opravimo preko mailov
in to dvakrat tedensko. Odziv je dober, še pomembneje pa je, da se jih kar nekaj ne utegne odzvati na naše maile,
ker tako pridno vadijo in športajo.
V imenu aktiva ŠPO - Štefan Peršak
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Pozdrav še od mene.
Tudi jaz delam preko e-pošte. Zelo podobno kot Klavdija uporabljam Wordove dokumente,
kombiniram z sms -i, kakšna povezava, filmček, zbiram izdelke v mapice … Odziv je 100 %.
Sem zelo zadovoljna s takim načinom dela.
Sem pa probala tudi z Zoom-om. Zanimivo, ampak bi rekla bolj kot popestritev, da se malo
vidimo ali pa razredna ura.
Delamo naprej,
Romana Pori

Pozdravljeni!
Pridružujem se vašim mnenjem. Tudi naš razred komunicira preko mailov. Učencem pošljem načrt tedensko, sami
pa si razporedijo, kaj in kdaj bodo delo opravili. Prav tako jim pošljem povezave na filme, spletne naloge. Izdelke mi
pošiljajo sproti ali ob koncu tedna. Delo pregledam, popravim in dam povratno informacijo. Individualno pomoč ali
pa samo klepet jim nudim preko Skypa, dosegljiva pa sem tudi na telefon. Preko aplikacije ZOOM smo že napovedali srečanje, vendar se je zataknilo, ker je eden izmed staršev opozoril na sporno varnost le-te. Tudi sama sem
prebrala, da ZOOM ni najbolj varna aplikacija, čeprav jo uporablja večina učiteljev na osnovnih šolah, gimnazijah,
fakultetah. Srečanje sem preklicala in našla novo aplikacijo, ki je pa varnejša.
Z vsemi starši in učenci sem v kontaktu in glede na izdelke in povratne informacije lahko rečem, da delo dobro
teče. Je pa res, da je zdaj moj šolski dan precej daljši.
Lep pozdrav,
Marjeta Jezernik

Pozdravljeni!
Tudi moje delo poteka preko e-pošte. Vsi učenci in
starši so v prvem tednu prejeli prijazno pismo s priporočili o delu na daljavo. Vsi učenci (starši) so stik
potrdili, le eno učenko smo zbudili preko razredničarke. Hvala za pomoč. Vsak torek zjutraj dobijo vsi
moji učenci e-pošto s pismom, navodili za delo. Vodilo za naše delo na daljavo je individualni program,
vedno pa jim pošljem razne igre, miselne orehe ali
vaje pozornosti in koncentracijo. Učenci so jih kar
poimenovali "strpnjenke". Vedno jih opomnim, da se
lahko, če imajo težave pri šolskem delu, obrnejo
name - pa se še niso. Več težav imajo z odnosi v
družini in prelaganjem obveznosti. Veliko sem v telefonskih stikih s starši, zadovoljni so z našim delom,
čutijo pa stisko - težave imajo z motivacijo otrok za
šolsko delo.
Bodite dobro, Mirjana Smolak

-
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Tudi na Vas, dragi starši, nismo pozabili. Zavedamo se, da ste bili pred zahtevno
preizkušnjo. Spopadanje s spletnimi orodji in delo vodenja, usmerjanja in učenja
otrok je zahtevno, to si moramo priznati.

STARŠI
POVEDO
…

Tovrstna sporočila, spoštovani starši, pa

so pobožala naše duše. Tudi mi smo bili
primorani začeti od začetka, se spoprijeti s
povsem novimi izzivi in preprekami, ki so
nam vsem stale na poti.
In iz srca hvala za podporo in mnenja, ki
so nas, v to smo prepričani, zbližala.
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Tudi ta zgodbica nam je segla do srca.
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