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Ponedeljek, 4. 5. 2020 
Po počitnicah spet v šolskem delu na daljavo. Učenci in učitelji so zakorakali v 
zaključni del tega posebnega šolskega leta. Delo na daljavo že utečeno poteka z 
učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih omrežij, e-mailov, SMS 
sporočil, telefonskih klicev … 
Ob dnevu Zemlje so tretješolci izvedli tehniški dan na temo odpadki. Izdelovali so 
plakate, na katerih so predstavili zabojnike z različnimi odpadki, marionete iz 
plastenk in stojala za pisala iz starih koledarjev. Tako so iz odpadne embalaže nastali 
čudoviti uporabni izdelki. Z nastalimi izdelki so dokazali, da odpaden material lahko 
ponovno uporabijo in s tem prispevajo k čistejšemu okolju. 

     
 

  
 



Torek, 5. 5. 2020 
Imeli smo video konferenco. Na dnevnem redu smo obravnavali delovne zvezke za 
novo šolsko leto, organizacijo in načine ocenjevanj znanja učencev na daljavo, sklic 
roditeljskih sestankov, vpisovanje šolske dokumentacije, organizacijo in prilagajanje 
dni dejavnosti … 
MIZŠ nam je poslal okrožnico s podatki, da 18. maja prične s poukom 1. triada, 25. 
maja pa devetošolci. Ostali delajo na daljavo. 
 

Sreda, 6.5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
 

 
 
Na TV Slovenija v okviru Otroškega in mladinskega programa je vsako jutro ob 9.10 za 
šolarje poseben program IZODROM.V njem v času, ko poteka pouk na daljavo, 
otrokom prilagojeno, razlagajo aktualne informacije, kaj se glede virusa in drugih 
pomembnih stvari dogaja v državi in po svetu, odgovarjajo na vprašanja otrok, se 
pogovarjajo z učitelji in strokovnjaki o šolskih temah ter na zabaven način poskrbijo 
tudi za sprostitev in ustvarjalnost otrok. 
 

Četrtek, 7. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 

 
 



Petek, 8. 5. 2020 
Še vedno delamo na daljavo. Ukrepi so se počasi začeli sproščati. Čakamo še na 
odločitev vlade, kdaj bo epidemija preklicana. Navaditi se bo treba na novo realnost -  
to je življenje s potencialnim srečanjem s korona virusom. Sproščanje ukrepov vrača 
občutek svobode, socializacije in zadovoljstva, a previdnost in predvsem osebna 
presoja je tisto, na kar se bomo v bodoče morali najbolj zanesti. Sami bomo morali 
presojati svoja dejanja, razmisliti o svojih ukrepih in aktivnostih. S takšnim ravnanjem 
bomo pokazali največ odgovornosti do sebe in do drugih ter do celotne skupnosti. 
Držati se je treba priporočil kot so varnostna razdalja, redno umivanje in razkuževanje 
rok. To je najboljša zagotovitev za zdravje. Nismo še dokončno zmagali v boju proti 
virusu, smo pa na zelo dobri poti.  

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
 
 

Torek, 12. 5. 2020 
 

 Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
 
 

Sreda, 13. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 

 
Četrtek, 14. 5. 2020 
12. marca 2020 je Slovenija na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje  ter 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila 
primerov okužb s korona virusom razglasila epidemijo, aktiviran je bil tudi državni 
načrt. Slovenija je s tem dejanjem sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene 
organizacije WHO. 
Od 4. marca, ko je bila v Sloveniji potrjena prva oseba okužena z novim korona 
virusom, pa do 16. maja je bilo potrjenih 1466 pozitivnih oseb, 104 osebe so za 
posledicami bolezni covid-19 umrle. Največja žarišča so bila v nekaterih slovenskih 
domovih za starejše. 
Vlada je danes preklicala epidemijo, saj se širjenje virusa umirja. A ker nevarnost 
širjenja korona virusa še obstaja, se lahko ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi zajezitve in 
obvladovanje epidemije, sproščajo, ne pa tudi popolnoma odpravijo. Še vedno 
je potrebno dosledno upoštevati fizično razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati 
bolne. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske 
oziroma rute ali šala. 



Petek, 15. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
Učiteljice prve triade so se pripravljale na delo v šoli po novih pravilih. 
 

Ponedeljek, 18. 5. 2020 
Vlada RS je sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 
danes dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. 
V zvezi s tem je ministrica izdala sklep, ki določa, da se VIZ delo za učence 1., 2. in 3. 
razreda  izvaja v prostorih šole. V šoli  upoštevamo navodila NIJZ in MIZŠ s  
potrebnimi organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi spremembami in 
prilagoditvami ukrepov v času epidemije Covid 19. 
Med najpomembnejše ukrepe NIJZ navaja, da naj v šolo prihajajo le zdravi otroci, 
bolni naj ostanejo doma, vzdrževati je potrebno primerno razdaljo, vzdrževati je 
potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja. 
Starši učencev 1., 2. in 3. razreda so prejeli natančna obvestila v preteklem tednu in 
navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo. 
 

Torek, 19. 5. 2020 
Učenci so razdeljeni v skupine, ki zadostujejo normativnim zahtevam (največ 15 
učencev in varnostna razdalja od 1,5 do 2 metra). Pri razporejanju učencev v skupine 
smo upoštevali njihovo vključenost v razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano 
bivanje) z namenom racionalizacije vključevanja zaposlenih v delovni proces na šoli. 
Učenci se ne preobuvajo. Zaradi pouka na prostem so obuti v šolske copate. Razrednik 
in drugi učitelj se pri delu izmenjujeta in si pomagata. Učilnice so razporejene v vseh 
nadstropjih šole. Učenci hodijo po šoli po označenem koridorju. Na kosilo hodijo z 
zamikom skupin. Malico dobijo v učilnico. 

 

      



       
 
Sreda, 20. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
Učenci prve triade so v šoli. Veliko časa preživijo zunaj. Imajo pouk na prostem. 
 

   



Četrtek, 21.5. 2020 
Imeli smo seje učiteljskega zbora za razredno in predmetno stopnjo. 
 

 
Učenci 2. b razreda odhajajo k pouku na prostem v gosjem redu. 

 
Petek, 22. 5.2020 
Člani turističnega krožka so pod mentorstvom Nevenke Jankovič, Eva Starašinič, 
Palmire Šašek in Mojce Stojanov tudi letos sodelovali na tekmovanju Turizmu 
pomaga lastna glava. Tema letošnjega tekmovanja je bila FESTIVAL NAJ BO. Najprej 
so morali pripraviti turistično projektno nalogo. V njej so predstavili zanimiv festival 
za otroke, ki so ga poimenovali CICIVAL. Odvijal bi se v mesecu juniju pri Benetiču na 
Vinici ob reki Kolpi. Nalogo so v oceno oddali že konec meseca januarja. V mesecu 
februarju in v prvi polovici meseca marca so se intenzivno pripravljali na predstavitev 
projekta na turistični stojnici, a je bila le-ta zaradi epidemije koronavirusa 
odpovedana. 
Pred štirinajstimi dnevi so jim iz Turistične zveze Slovenije sporočili, da morajo 
namesto stojnice posneti film oziroma video spot v dolžini 180 sekund. 
Znašli so se pred težko nalogo, saj se je večina učencev še vedno šolalo na daljavo, 
poleg tega pa je bilo za snemanje filma zelo malo časa. A kljub temu so se znašli in 



ustvarili filmček, s katerim so obiskovalce povabili na festival. V njem so nastopili 
člani turističnega krožka, brata Gregor in Peter Kmetič, šestošolka Špela Škof in 
učiteljica prvega razreda Nada Cvitkovič.  
 

 
 

  
 

  
 

Ponedeljek, 25. 5. 2020 
Pričelo se je VIZ delo za učence 9. razreda  v prostorih šole. Izvajamo tudi  dopolnilni 
pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo 
učne težave in težko dosegajo standarde znanja.  



V tem šolskem letu smo se ponovno prijavili za naziv Kulturna šola. Vse potrebne 
podatke /revije, nastopi, ogledi…/ za šolska leta 2016/17, 2017/18, 2018/19 smo 
poslali v prijavnem obrazcu s podatki o šolski kulturni dejavnosti v Ljubljano na 
JSKD. 

Torek, 26. 5. 2020 

Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 

Sreda, 27. 5. 2020 
Delo na daljavo – z učenjem preko spletnih učilnic, video prenosov, družabnih 
omrežij, e-mailov, SMS sporočil, telefonskih klicev … 
 

Četrtek, 28. 5.2020 
Na šoli so stekle priprave za prihod učencev 4. in 5. razreda. 
 

Petek, 29.5. 2020 
Knjižnica Črnomelj je učence recitatorskega krožka povabila k sodelovanju v projektu 
Medgeneracijki vrt. Naučili so se pomladne pesmi in jih na vrtu za Kulturnim domom 
Črnomelj recitirali. Zaradi situacije, v kateri smo. so jih morali posneti in bo tako 
njihovo nastopanje preko filma posredovano gledalcem. 

    
 



   
 

       



 


