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Spoštovani starši, dragi učenci, 
 
soočeni smo z nepričakovano izkušnjo, ki nam je pokazala kako majhni smo in kako smo odvisni eden 
od drugega. Naš svet se je zamajal ob spoznanju, da lahko neka drobna stvar tam nekje daleč, v zelo 
kratkem času vpliva na vse nas. Zato je pomembno, da pri tem ohranimo povezanost in delujemo v 
skupno dobro vsak po svojih močeh. To pomeni, da vsak v svojem domačem okolju prevzame skrb za 
svoja ravnanja in se na dogodke v okolju odziva odgovorno, strpno in konstruktivno.  
 
Prvi teden učenja na domu v izrednih razmerah je za nami. V tem času smo oblikovali splošen koncept 
učenja na daljavo v izrednih razmerah, katerega glavni namen je ohranjati stik učencev z vzgojno-
izobraževalnim področjem in vsebinami znotraj le-tega, vzdrževati do sedaj doseženo raven znanja pri 
učencih in spodbujati učence k proaktivnemu delovanju in skrbi za svoje znanje in razvoj. Obenem pa 
učencem nuditi tako strokovno podporo v vsebinskem smislu, kakor tudi podporo v smislu pomoči pri 
razumevanju trenutne družbene situacije in odzivanju nanjo. 
 
V ta namen smo vzpostavili dodatno spletno stran OŠ Trebnje, ki je namenjena učencem in seveda 
tudi vam in deluje kot spletna učilnica. Znotraj te platforme smo za posamezna področja in predmete 
pripravili zavihke, preko katerih lahko učenci dostopajo do učnih gradiv. Prav tako vas nagovarjamo 
preko obvestil na spletni strani šole in preko elektronske pošte. Vse skupaj je povezano v kompleksen 
sistem, ki ga v okviru kadrovskih in materialnih možnosti lahko uspešno obvladujemo. Zavedamo se, 
da morda obstajajo boljše rešitve, zato koncept še naprej razvijamo, vendar si ob skrbi za več kot tisoč 
učencev želimo čim bolj poenotenega ravnanja. 
 
V tednu, v katerega smo že zakorakali, poskušamo učenje na domu narediti bolj strukturirano, kot je 
to bilo v preteklem tednu, ko smo tovrstno delo šele uvajali. V ta namen je bil pripravljen predmetnik  
s predlaganim manjšim številom ur na teden za posamezni razred, na osnovi predmetnika pa 
pripravljen tudi predlog urnika za izvedbo. V nadaljevanju bomo skušali tudi oblikovati povezave med 
sorodnimi predmeti, da bi tako olajšali delo učencem in prihranili čas, saj samostojno učenje na domu 
terja več časa kot pa ob strokovnem vodenju učitelja. Predlog začasnega predmetnika in predlog 
urnika oz. razporeda dejavnosti vam posredujemo v vednost, prav tako pa prilagamo tudi predlagani 
dnevni razpored dela in življenja učencev na domu, ki ni za nikogar obvezujoč, je pa morda komu lahko 
v pomoč pri organizaciji dejavnosti v posameznem dnevu. Predlog razporeda dela je nastal v 
sodelovanju z učitelji in starši, posnema realno dnevno situacijo in nam je vsem skupaj lahko v pomoč. 
 
V tem tednu bomo pripravili tudi preprosto komunikacijsko pot, preko katere bodo lahko učenci 
učiteljem posredovali informacije o tem, kaj so delali, s kakšnimi težavami so se soočali, lahko jim bodo 
posredovali tudi fotografije nekaterih svojih izdelkov in rešitve nalog, ki so jih reševali. 
 
Prav tako smo pripravili kratko anketo za učence in starše, preko katere nam lahko posredujete vaša 
opažanja, občutenja situacije v kateri se vsi skupaj nahajamo in vaše predloge za morebitne izboljšave 
koncepta učenja na domu. Do ankete lahko dostopate preko https://www.1ka.si/a/263817 ali preko 
povezave, ki je objavljena na naši spletni strani.  

https://www.1ka.si/a/263817


 

Zavedamo se, da je še veliko neznank pri našem trenutnem delu in obenem upamo, da to, spoštovani 
starši razumete tudi vi. Vseskozi se še oblikuje koncept dela z učenci na domu, spreminja se v skladu z 
novimi informacijami in usmeritvami, ki jih prejemamo oz. ki jih postopoma tudi sami oblikujemo. Zato 
vas prosim, da še naprej spremljate naše objave v spletni učilnici za učence, kjer učitelji v zavihkih 
poleg učnih gradiv objavljajo tudi sporočila. Da spremljate naše objave na šolski spletni strani, preko 
katere se tudi sicer dostopa do spletne učilnice in da spremljate e-pošto, ki jo prejemate. Spremljanje 
frekvence dostopanja do vseh spletnih okolij, ki jih omenjam kaže, da ste v dosedanjih aktivnostih bili 
zelo odzivni. 
 
Prav tak pa vas vabim, da morebitna vprašanja naslavljate tudi konkretno na posamezne strokovne 
delavce, da ste pri tem jasni in jedrnati, saj boste na podlagi tega tudi lahko prejeli jasen in konkreten 
odgovor. 
 
Ob vsem tem pa se tudi zavedamo, da imate poleg tega, da skrbite, da bodo vaši otroci vsak dan 
spremljali spletno učilnico in učna gradiva v njej, tudi sami veliko drugih obveznosti in skrbi, ki vas 
obremenjujejo. Zato vam želimo, da najdete v teh, pogosto zaradi množice nerazveseljivih in žalostnih 
novic težkih dnevih tudi trenutke, ki vam bodo v skupno veselje in, ki vam bodo vlivali optimizma za 
prihodnost. 
 
Poskrbite za svoje počutje in zdravje ter za počutje in zdravje svojih najbližjih in bodite eden drugemu 
v oporo ob morebitnih zdravstvenih težavah. 
 
Lep pozdrav 
 

Ravnatelj 
Rado Kostrevc 

 
 
 
 
 
Priloga: 

- Priloga 1 – Predmetnik za učenje na domu 
- Priloga 2 – Predlagani dnevni razpored 
- Priloga 3 – Predlog urnika oz. razporeda dela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priloga 1 

 
Tabela 1 – Predmetnik za učenje na domu 
 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Predmet/št. 
ur tedensko 

         

SLJ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

MAT 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

TJA  1 1 1 1 2 2 2 2 

LUM 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

GUM 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

SPO 1 1 1 1      

ŠPO* 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

NIT    1,5 1     

DRU     2     

GOS*     0,5 0,5    

GEO      0,5 1 1 1 

ZGO      0,5 1 1 1 

NAR      1 1   

TIT      1 0,5 0,5  

DKE       0,5 0,5  

FIZ        1 1 

KEM        1 1 

BIO        0,5 1 

SKUPAJ 9 10 11 11,5 12,5 12,5 12 13 12,5 

 
OPOMBE: 

 Pouk športa se lahko izvaja v okviru popoldanskih aktivnosti, strnjeno v enem dnevu (*). 

 Podobno se lahko izvaja pouk gospodinjstva, v povezavi z domačimi opravili (*). 

 Urnik je lahko razdeljen v tednu tako, da je en dan v tednu (predvidoma četrtek) namenjen 
dejavnostim s področja športa in umetnosti (likovne ali glasbene). 

 
 
Priloga 2 

 
Tabela 2 - PREDLAGANI DNEVNI RAZPORED  
 

Časovni okvir Dejavnost Vsebina dejavnosti 

7.30-8.00 Zajtrk Pripravi mizo in pojej zajtrk. 

8.00-8.20 Priprava na šolsko delo 
Preglej gradivo v e-učilnici in pripravi 
pripomočke, ki jih potrebuješ za delo. 

8.20-9.05 
9.10-9.55 

Šolsko delo - I 
Rešuj naloge po navodilih pri predmetih, 
ki so na urniku. 

9.55-10.15 Kratek odmor 
Prezrači sobo, naredi nekaj dihalnih vaj in 
popij čaj ali vodo. 

10.15-11.00 Šolsko delo - II 
Rešuj naloge po navodilih pri predmetih, 
ki so na urniku. 

11.00-12.00 
Sprostitveno ustvarjanje, ročna dela, 
glasba 

Riši, slikaj, fotografiraj, pleti, kvačkaj, 
speci pecivo, zloži origami, igraj na 
glasbila. 



 

12.00-14.00 Kuhanje kosila, kosilo Sodeluj in pomagaj pri pripravi kosila. 

14.00-15.00 Popoldansko sprehod v naravi 

Naredi nekaj vaj, ki so predlagane v 
zavihku za pouk športa.  Fotografiraj 
zanimivo rastlino, žival, drevo. Zavrti si 
glasbo. 

15.00-15.30 Preventivni higienski ukrepi 
Obriši kljuke v stanovanju, prezrači sobo, 
oblačila, umij si roke. 

15.30-17.00 Učenje - neobvezno 
Preglej gradivo v e-učilnici in preglej, kaj 
si danes delal. Pogovori se o tem  s starši 
ali drugimi člani družine. 

17.00-19.00 Prosti čas 
Delaj na vrtu, prebiraj knjige, revije, piši 
dnevnik, sestavljaj kocke, poslušaj glasbo, 
poklepetaj s prijatelji na daljavo … 

19.00-20.00 Kuhanje večerje, večerja 
Pomagaj pri pripravi večerje, pripravi 
mizo, pomij posodo. 

20.00-21.00 Družabne igre/film za razvedrilo Uporabi karte, monopoli, bingo … 

21.00-  Čas za počitek Dobro se naspi. 

 
 
Priloga 3 

 
PREDLOG URNIKA ZA 1. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ 

2. SPO LUM MAT  GUM 

3.      

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 2. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO SLJ 

2. MAT LUM SPO  GUM 

3.   TJA   

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 3. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ MAT SLJ ŠPO MAT 

2. MAT SLJ SPO GUM LUM 

3.   TJA   

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 4. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ SPO SLJ ŠPO SLJ  

2. MAT TJA MAT GUM NIT 

3. NIT (lihi teden)  LUM    



 

PREDLOG URNIKA ZA 5. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ DRU SLJ ŠPO SLJ  

2. MAT TJA MAT GUM DRU 

3. NIT  LUM   GOS (lihi teden) 

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 6. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ TJA SLJ ŠPO SLJ  

2. MAT 
ZGO (lihi tedne) 
GEO (sodi teden) 

MAT 
GUM (lihi tedne) 
LUM (sodi teden) 

TJA 

3. TIT  NAR  GOS (lihi teden) 

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 7. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ TJA SLJ ŠPO GEO 

2. 
TIT (lihi tedne) 
DKE (sodi teden) 

ZGO  MAT 
GUM (lihi tedne) 
LUM (sodi teden) 

TJA 

3. MAT  NAR   

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 8. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ TJA SLJ 
ŠPO (lihi tedne) 
BIO (sodi teden) 

GEO 

2. 
TIT (lihi tedne) 
DKE (sodi teden) 

ZGO  MAT 
GUM (lihi tedne) 
LUM (sodi teden) 

TJA 

3. MAT FIZ KEM   

 
 
PREDLOG URNIKA ZA 9. RAZRED 
 

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. SLJ TJA SLJ ŠPO (lihi tedne) GEO 

2. BIO ZGO  MAT 
GUM (lihi tedne) 
LUM (sodi teden) 

TJA 

3. MAT FIZ KEM   

 


