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Vinica, 18. 3. 2020 
 

OBVESTILO – učenje na daljavo 
 
Spoštovani starši in učenci, 
 
pred nami je največji izziv do sedaj – učenje na daljavo. Nekateri ga že vešče obvladujete, drugi 
se privajate novi obliki dela, tretji morda še niste začeli.  Z rednim in vestnim izpolnjevanjem 
zadolžitev, ki so vam jih pripravili učitelji in se nahajajo na naši spletni strani, se boste urili v 
organiziranosti, samostojnosti in obvladovanju sodobne tehnologije. Sami si razporedite čas 
za delo. To je po eni strani svoboda, po drugi pa velika odgovornost. Pomembno je, da vsak 
dan nekaj časa namenite učenju, kajti le tako se boste brez večjih težav vrnili nazaj v šolske 
klopi.  
 
Tudi vi, starši, ste se morali čez noč znajti po najboljših močeh. Upam, da vam to uspeva. Zdaj 
ste vi prevzeli našo vlogo pri usmerjanju, vodenju in učenju vaših in naših otrok. Pri tem vam 
bo zelo pomagala iznajdljivost in domiselnost. Skupaj bomo premagovali in premagali vse 
ovire, ki se nam bodo postavljale na pot. Objavljeni e-naslovi učiteljev so namenjeni tudi vam.  
 
V kolikor vam dopuščajo možnosti, naj učenci učne liste shranjujejo natisnjene ali v obliki 
datoteke na računalnik. Izdelke lahko tudi fotografirajo. Veliko nalog pa je takšnih, da jih 
rešujejo v delovni zvezek ali zvezek. V kolikor so učni pripomočki ostali na šoli, se poslužite 
gradiv, brezplačno objavljenih na spletnih straneh različnih založb (Rokus, Modrijan…). 
 
Spoštovani starši, prosim vas, da se do petka, 20. 3. 2020, na kratko javite razredniku vašega 
otroka ali to stori on sam, na zapisan e-naslov na spletni strani šole pod gradivi za zadolžitve 
učencev. Sporočite, ali se učenec uči na daljavo. Ta podatek nam bo v pomoč, da bomo imeli 
vsaj približno sliko, koliko naših učencev je učno aktivnih. 
 
Ostanite zdravi in srečno! 
 

 Ines Žlogar,  
ravnateljica 

 

 

 


