NAVODILA ZA DELO NA DOMU V 4. TEDNU
Pozdravljeni učenci in starši.
Pa so za nami že trije tedni in še vedno nadaljujemo z delom na daljavo. Navodila ostajajo ista, kot
so bila do zdaj (odpirate po dnevih, naloge opravljate po navodilih …).
Ker se po treh tednih žal še vedno ne vračamo v šole, smo se učiteljice odločile, da izvedemo
videokonferenco. Se že veselimo srečanja z vami. Videokonferenca bo potekala preko ZOOM-a.
!!! Pomembno:
-

Učiteljice bomo staršem pravočasno po e-pošti poslale povezavo do videokonference,
na katero boste ob dogovorjeni uri kliknili (glej razpored spodaj).

-

Kdor še nima naložene aplikacije ZOOM na telefonu/tablici/računalniku, si mora
prenesti aplikacijo v napravo. V pomoč imate navodila na spodnji povezavi – predvajajte
od 25. sekunde dalje!:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=fIHc6RfLdQYE2eLfPs7IkdFh

-

Starši učencu pomagate pri vstopu na video konferenco, naprej pa zmoremo sami

-

Snemanje videokonferenc ni dovoljeno (o tem si lahko več prebereta na šolski spletni
strani http://www.osagpostojna.si/2020/11/17/nedovoljeno-snemanje-pouka-in-roditeljskihsestankov-na-daljavo/)

-

Video konferenco bomo izvedli:
o 1. A – V SREDO, 2. 12. 2020 OB 10.00
o 1. B – V SREDO, 2. 12. 2020 OB 14.00
o 1. C – V SREDO, 2. 12. 2020 OB 9.00

Tudi ta teden vas čakata dve zadolžitvi. Eno od zadolžitev ste dobili že prejšnji teden – naučiti se je
bilo treba pesmico O babici in dedku in prepričane smo, da jo že pridno vadite. Eno od nalog pa
boste tako kot do zdaj fotografirali in jo učiteljicam poslali po e-pošti.
•
•

Pri SLOVENŠČINI boste do torka, 1. 12. 2020, do 20. ure poslali posnetek deklamacije
pesmi O babici in dedku.
Pri SPOZNAVANJU OKOLJA boste v četrtek, 3. 12. 2020, do 20. ure poslali fotografijo
naloge na plakatu/v zvezku SRNICA (Domišljijska družina).

V kolikor boste imeli težave pri pošiljanju posnetka, si lahko pomagate z dokumentom SPLOŠNA
NAVODILA ZA POŠILJANJE POSNETKOV , ki so pripeta na spletni strani 1. razreda pod datoteko
NAVODILA – 4. teden.
•

Učenci, ki obiskujete DODATNI POUK, boste fotografirali tudi dodatno nalogo v SDZ za
slovenščino na strani 67 (SUDOKU) in nam po e-pošti poslali fotografijo teh nalog do srede,
2. 12. 2020, do 20. ure.

Naloge nam pošljite na e-naslove:
1. A razred:
Učiteljica Tjaša: tjasa.repnik-kunilo@osagpostojna.si
Učiteljica: Andreja: kejkec@gmail.com
1. B razred:
Učiteljica Tamara: tamy.prudic@gmail.com
Učiteljica Nadja: nadjajurca64@gmail.com
1. C razred:
Učiteljica Ingrid: ingrid.krizaj@osagpostojna.si
Učiteljica Nadja:nadjajurca64@gmail.com Učiteljica Andreja:kejkec@gmail.com
!!! OBVESTILO – BRALNA ZNAČKA

Nekaj učencev je z bralno značko že zaključilo.
Učiteljice tem učencem iskreno čestitamo –
njihove pikapolonice bodo, takoj ko pridemo v
šolo, poletele na travnik. Bravo!

Ostali učenci imate tudi možnost, da opravite BRALNE ZNAČKE na daljavo, in sicer
se posnamete ter učiteljicam pošljete posnetek. Vaše pikapolonice že nestrpno čakajo!

Ostanite zdravi in se vidimo na videokonferenci!

Lep pozdrav in vse dobro vam želimo učiteljice 1. razredov

