
PRILAGOJENI URNIKI ZA 2. TRILETJE 

 

4. razred: Majda Rojko Časovnica 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek  

SLJ  MAT  ZPN  MAT  GUM  9.00 -10.00 

MAT  DRU  SLJ TJA  SLJ  10.00-11.00 

TJA  LUM  NIT  SLJ  MAT  11.00-12.00 

ŠPO  ŠPO  ŠPO  ŠPO  ŠPO  po želji 
 

5. razred: Sonja Jagarinec Časovnica 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek  

TJA GUM/GOS NIT  NIP/koles.  SLJ 9.00 -10.00 

SLJ  MAT  SLJ NIT DRU  10.00-11.00 

DRU TJA LUM  MAT  MAT  11.00-12.00 

ŠPO  ŠPO  ŠPO  ŠPO  ŠPO  po želji 
 

6. razred: Evgenija Peternel Časovnica 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek  

SLJ ZGO SLJ NAR GEO 9.00 -10.00 

MAT SLJ MAT GUM TJA  10.00-11.00 

MAT NIP TJA  GOS TIT 11.00-12.00 

ŠPO ŠPO ŠPO  ŠPO ŠPO po želji 
 

V skladu z izkušnjami preteklih dveh tednov, rezultati vaših anket in po priporočilu MIZŠ in ZRSŠ,  smo 

po temeljitem razmisleku urnike preoblikovali tako, da imajo učenci 1. triletja na dan največ dva  

predmeta in čas za šport, ki ga priporočamo vsak dan.  

Vsi učitelji bodo najkasneje prejšnji dan, zvečer, naložili v spletne učilnice delo za naslednji dan. Naloge 

opravite tisti dan, ko so na urniku v skladu z navodili učiteljev. Do naslednje ure vam bodo učitelji podali 

tudi povratno informacijo o opravljenem delu,  v kolikor so zahtevali nalogo na vpogled in ste jim jo 

posredovali. Ni nujno, da bodo zahtevali na vpogled prav vsako nalogo. 

Npr.: 4. razred v ponedeljek: V nedeljo zvečer bodo podana navodila za slovenščino, matematiko in 

angleščino ter šport po dogovorjeni poti sodelovanja, npr. e-pošta ali spletne učilnice. V ponedeljek, v 

času, ki si ga določite v svojem urniku, opravite naloge po navodilu učiteljev. Povratno informacijo 

učiteljev dobite najkasneje do naslednje ure – slovenščino do srede, matematiko do torka,  angleščino  

do četrtka. 

Učitelji bodo po dogovorjeni poti komunikacije  na voljo učencem in staršem vsak dan od 9.00 do 

12.00.  Priporočamo, da ste tudi učenci v tem času pri računalniku in delate predmete, ki so v tistem 

času na urniku. 

Navodila za aktivnosti pri športu najdete vsak dan v spletni učilnici »Šport za prosti čas«. To so predlogi, 

lahko si izmislite tudi kaj svojega. Priporočilo pa je dvakrat na dan 30 min (po možnosti enkrat na 

svežem zraku – na dvorišču, če ni možno pa v prezračeni sobi). Ne pozabite, da v teh dneh veliko sedimo 

in je gibanje zato nujno potrebno za naše zdravje. 

Če pa vam bo kljub vsemu še dolgčas , najdete na šolski spletni strani veliko aktivnosti za zabavno 

preživljanje prostega časa. Zavijte v spletno učilnico OPB in zagotovo boste našli kaj zase. Pošljite nam 

kakšen svoj utrinek. 


