
 

Spoštovani učenci in starši, 

zdaj smo že vsi dojeli resnost situacije, v kateri smo se znašli. Od vseh zahteva strpnost, tolerantnost, 

pozitivno naravnanost in veliko mero odgovornosti. Pred nami so novi izzivi. Učenci se učite 

samostojno, na daljavo, učitelji pa se trudimo, da vam posredujemo jasna navodila in primerna 

gradiva. 

Količina posredovanega dela pri predmetu zgodovina je prilagojena predmetniku učencev, zato je 

najlažje, da se učenci dnevno držite urnika (npr. šestošolci imate tedensko na urniku eno uro 

zgodovine, zato v enem tednu predelate eno učno temo – naslov). Za delo na daljavo potrebujete 

zvezek, učbenik in spletne povezave za lažje razumevanje snovi.  Enostavno sledite zapisanim 

navodilom in na koncu vsake učne enote ustvarite zapis v zvezek. 

Prav je, da delo učencev učitelji sprotno spremljamo, zato se na tem mestu s prošnjo obračam na 

starše. Zavedam se, da učenci večinoma nimajo svojih, osebnih elektronskih naslovov. Prosim, da jim 

enkrat tedensko omogočite dostop do vašega elektronskega naslova, preko katerega naj se mi učenci 

javijo z vprašanji in fotografijami zapisov (v zvezku ali DZ) ali pa skeni opravljenega dela. Namen 

srečevanja preko elektronske pošte je spremljanje dela učencev, njihovega napredka, razumevanja 

učne snovi in lažje nadaljnje usmerjanje.  

Prva objavljena navodila za delo na daljavo za predmet zgodovina so namenjena učenju do 3. aprila 

2020. Vsa nadaljnja  bodo že v naslovu datumsko določena. Učenci naj sami prevzamejo odgovornost 

do lastnega znanja in učenja, vas starši pa prosim, da jih spodbujate in jim pomagate pri organizaciji 

dela. Ob nerazumevanju učne snovi in nalog pri zgodovini naj se učenci v prvi vrsti obrnejo name 

(zgodovina.zalec@gmail.com). Seveda pa so zgodovinske debate s sošolci dobrodošle. 

Učenci, prosim vas, da mi vsak petek (do preklica zaprtja šol) pošljete elektronsko sporočilo s 

priponkami svojega dela v tekočem tednu na elektronski naslov:  zgodovina.zalec@gmail.com 

in POZOR! v naslov sporočila (Zadeva) dosledno zapišite svoje podatke: IME PRIIMEK RAZRED, 

tako da se vaša pošta sigurno ne bo izgubila v množici drugih. 

 

Starši in učenci, HVALA za vaše razumevanje.  

Želim vam, da ostanete zdravi! 

 

Učitelj zgodovine Martin Marič 

 

 

 

 

(Dopis sestavil aktiv učiteljev geografije in zgodovine I. OŠ Žalec.) 
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