Datum: 31. 5. 2020

Dragi učenci, učenke, dragi starši!
In je prišel dan, da še zadnjič v tem šolskem letu dobite
navodila za pouk po elektronski pošti v nedeljo zvečer.
Jutri v šoli pričakujemo učence 4. in 5. razreda, ostali pa
pridete v sredo. Dva dni pouka za 6., 7. in 8. razred torej še
izvedemo 'na daljavo'.

Načrt je takle:
ponedeljek, 1. 6.: projektni dan TRAVNIK navodila so na spletni strani
6. razred: http://www.osgorje.si/files/2020/05/ND_6.-r_Jaz-pa-grem-na-zelenotravco_1_6_2020.pdf

7., 8. razred: http://www.osgorje.si/files/2020/05/PP_Jaz_pa_grem_na_zeleno_travco_1_6_2020.pdf

torek, 2. 6.: projektni dan NAZAJ V ŠOLO
1. Preden smo se razšli, smo ti svetovali, da piši dnevnik. Zdaj preberi vse zapise in naredi
povzetek. Napiši besedilo, v katerem podaš svojo izkušnjo pouka na daljavo. Če
dnevnika nisi pisal, si pomagaj z naslednjimi vprašanji: Kako si si pred zaprtjem
predstavljal 'korona' šolo? Kaj ti je v začetku povzročalo največ težav? Kako si jih rešil?
Kaj ti je bilo všeč? Kaj si pogrešal? Kaj novega in koliko si se naučil? Kako si si organiziral
delo? Kaj bi spremeni, če bi se podobna situacija ponovila? Si zadovoljen s svojim
delom?
Besedilo natipkaj (najmanj 300 besed) ali napiši na list in ga pošlji učiteljici za
slovenščino do torka zvečer (2. 6.) tina.susnik@siol.net.
2. Pripravi šolsko torbo (copat ne boš potreboval), uredi šolske potrebščine, peresnico,
zvezke … Preglej navodila za vseh deset tednov in dopolni manjkajoče naloge.
3. Pojdi zgodaj v posteljo, da boš v sredo pripravljen za 'pouk na bližino' .
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RAZRED

ZBIRNO MESTO

VHOD

2.

parkirišče za šolo

pri kuhinji

1., 5.

parkirišče za šolo

pri knjižnici

3., 4., 8.

športno igrišče

pri telovadnici

6., 7., 9.

travnik pri kolesarnici

glavni vhod

RAZPORED PO UČILNICAH
6. A
angleščina
6. B
tehnika
7. A
fizika
8. A
gospodinjstvo
8. B
biologija
9. A
slovenščina
9. B
geografija

PA ŠE TOLE:
Pred prvomajskimi počitnicami smo vam zastavili nagradno vprašanje. Vsi, ki ste pravilno odgovorili,
dobite nagrado pri razrednikih. In to že prvi dan, ko pridete v šolo.
Nagrajenci:
Ela Zupan
Manca Erlah
Lana Tratnik
Lovro Košir
Nuša Kogoj
Gaja Gogala
Žana Knafelj
Anja Žemva
Ožbej Božnar
Ben Pogorevc
Mia Maria Mincu
Elena Francesca Mincu
Mark Vilfan
Eva Polak
Blaž Župančič
Maša Dornik
Matej Šmid

Se vidimo prav kmalu!

Mojca Brejc,
ravnateljica

Tatjana Pintar,
pomočnica ravnateljice
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