NAVODILA ZA DELO NA DOMU V 9. TEDNU
Pozdravljeni učenci in starši.
Ker se tudi v tem tednu žal še vedno ne vračamo v šole, smo se učiteljice odločile, da izvedemo
videokonferenco, da se zopet malo vidimo. Se že veselimo srečanja z vami. Videokonferenca bo
potekala preko ZOOM-a.
Učiteljice bomo staršem pravočasno po e-pošti poslale povezavo do videokonference, na
katero boste ob dogovorjeni uri kliknili (glej razpored spodaj).
Starši učencu pomagate pri vstopu na video konferenco, pokažite mu, kje se vklaplja in izklaplja
mikrofon, naprej pa zmoremo sami
Video konferenco bomo izvedli:
o 1. A – V TOREK, 12. 1. 2021 OB 9.00
o 1. B – V SREDO, 13. 1. 2021 OB 14.00
o 1. C – V TOREK, 12. 1. 2021 OB 10.00

V tem tednu vas čakata dve zadolžitvi. Tako kot do zdaj boste nalogo fotografirali in jo učiteljicam
poslali po e-pošti.


Pri ŠPORTNEM DNEVU boste do najkasneje petka, 15. 1. 2021, do 20. ure poslali
fotografijo dejavnosti na snegu.



Pri SLOVENŠČINI boste v sredo, 13. 1. 2021, do 20. ure poslali fotografijo zapisa v
zvezku KUŽA PIKI (zapis črke A – mavrična in v vrsticah).



Učenci, ki obiskujete DODATNI POUK, boste fotografirali tudi naloge za dodatni pouk VAJE MATEMATIČNI KENGURU in nam po e-pošti poslali fotografijo teh nalog do četrtka,
14. 1. 2021, do 20. ure.
*V kolikor nimate možnosti tiskanja, naj otroci rešijo naloge ustno, njihove odgovore pa
nam zapišite v e-sporočilo (npr. 1. naloga: odgovor B …).

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

BRALNA ZNAČKA
Nekateri pridno pripovedujete zgodbice za bralno značko. Še vedno
imate možnost, da svojo obnovo posnamete in nam pošjete posnetek
pripovedovanja. Učiteljice si pridno beležimo, kdo vse bo ob vrnitvi v
šolo barval pikice na pikapolonicah. Do zdaj se jih je nabralo kar
nekaj – bravo!

Ostanite zdravi in se vidimo na videokonferenci!

Lep pozdrav in vse dobro vam želimo učiteljice 1. razredov

