
OŠ Bistrica ob Sotli UČENJE NA DALJAVO Vanja Kolar Ivačič, prof. 
 

16. 3. 2020 

Pozdravljeni, učenci! 

 

V teh dneh nas čaka nova pustolovščina. Učenje na  d a l j a v o .  

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspešni in da vam bo ta način 

zanimiv.  

 

Danes bi želela, da se najprej prijavite v Arnes pošto na tej strani 

https://webmail.arnes.si/ in mi odgovorite na sporočilo.  

Kako se prijaviti in odgovoriti na moje sporočilo, si lahko ogledate na tem 

posnetku. Uporabniško ime imate na listu, ki ste ga shranili doma. Vprašajte 

starše. Lahko se posvetujejo tudi z mano preko elektronske pošte 

vanja.kolar@guest.arnes.si . 

Tudi učiteljica Mateja in učiteljica Andreja bosta z vami v stiku preko 

elektronske pošte. 

 

Nekaj dni bomo samo ponavljali snov. Spomnili se bomo, kaj vse smo se že 

naučili in sejali semena znanj v naše zvezke – učne dnevnike.  

Kako zanimivo jih bo listati po vrnitvi v šolo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.arnes.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=N1XeUVpsrAESOWoUSRPGxF6M
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=N1XeUVpsrAESOWoUSRPGxF6M
mailto:vanja.kolar@guest.arnes.si


OŠ Bistrica ob Sotli UČENJE NA DALJAVO Vanja Kolar Ivačič, prof. 
 

 

USMERITVE ZA PONEDELJEK, 16. MARCA 

 

 

Preko elektronske pošte ti bom poslala tudi čisto tvojo kodo, da boš lahko 

prišel na spletno stran Seesaw https://app.seesaw.me/#/student/login?google_signout=1 

tudi preko računalnika.  

 

In mogoče, če nam bo sodelovanje na daljavo dobro šlo, bomo ustvarili čisto 

pravo elektronsko učilnico. 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro v krogu najožje družine,  

vaša učiteljica Vanja. 

ŠPO

• Če je še jutro, lahko telovadiš ob prvem video posnetku na tej 
strani https://www.365dnitelovadimovsi.si/vaje/ .

• Če je že dan, pojdi ven in ulovi vsa drevesa v okolici tvojega doma. 
Nato si enega izberi in ga objemi. Zašepetaj mu, kako se počutiš.

SLJ

• Beri knjigo vsaj dvajset minut. V zvezek napiši, kaj si prebral. 
Napiši toliko, kolikor zmoreš zapisati pravilno.  

• Ponovi pravila varnosti na spletu. Vodila te bo 17. naloga na str. 
124 in 125 v samostojnem delovnem zvezku.

MAT

• Ponovi snov v vajah na strani 8 · 7.

• Znova imaš omogočen vstop v spletno vadnico Moja matematika. 
Listek s podatki imaš prilepljen v zvezku. Tam te čaka naloga.

NIT

• Naredi poskus v DZ na strani 7 · 9 + 2 , če imaš sestavine. Pri 
izvajanju poskrbi za varnost, zaščiti prostor in sebe. 

• Ali izvedi poskus Prestrašeni poper https://youtu.be/zgjXduKgfw0 

• V zvezek napiši, kaj si ugotovil?

https://app.seesaw.me/#/student/login?google_signout=1
https://www.365dnitelovadimovsi.si/vaje/
https://vadnica.moja-matematika.si/
https://youtu.be/HcpPNO3IA-s

