
DOGODKI   V  ČASU POUKA NA DALJAVO  NA PODRUŽNICI 

Čas koronavirusa je tudi za otroke nekaj novega in zelo 

stresnega, nekaj nenavadnega. Njihovo otroško razigranost je 

dodobra prežel virus, za katerega že dobro vedo, kako zna biti 

nevaren za zdravje ljudi. V šoli že vrabčki čivkajo o obnašanju v 

času epidemije, o nošenju mask, umivanju rok in upoštevanju  

medsebojne razdalje. Njihova otroška srčeca pogrešajo 

prijatelje, druženja na igriščih in tisto lepo, zdravo okolje brez 

virusa. Že spomladi smo bili v izolaciji dva meseca in se vrnili v 

šolo malo pred zaključkom šolskega leta. Tokrat pa je stanje 

bolj resno in bolj nevarno za otroke.   

Takoj po jesenskih počitnicah  v času od 26.11. do 30. 11. 2020 

je sledil še odlok  podaljšanju počitnic zaradi vladnih ukrepov 

in poslabšanja epidemioloških razmer v Sloveniji. 

Za čas jesenskih počitnic pa so bili učenci in učiteljice v 

karanteni zaradi rizičnega stika z okuženo osebo. Vse se je 

srečno izteklo in nihče ni zbolel. 

Po podaljšanih počitnicah se je na podružnici kot na vseh šolah 

v Sloveniji začel pouk na daljavo in sicer od 9. novembra pa vse 

tja do 4. decembra 2020. 

Kaj se bo zgodilo naprej, ne vemo. Upamo, da se kmalu 

vrnemo v šolske klopi. Pogrešamo jih, pogrešamo drug 

drugega. 

Pouk na daljavo poteka preko spletnih učilnic v e- Asistentu in 

preko videokonferenc. 

Otroci so postali že pravi strokovnjaki in se redno srečujemo 

preko zooma. Svoje izdelke in prispevke pa pridno nalagajo v 



spletno učilnico. Slišimo se tudi preko telefonov, vidimo preko 

videoklica. Veliko otrok na tak način pripoveduje tudi za bralno 

značko. Del ustnega ocenjevanja je potekalo preko videoklicev. 

Ostala ocenjevanja bodo počakala za kasnejši čas, saj je 

ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport dr. Simona Kustec 

določila s sklepom, da se celotno šolsko leto 2020/21 

spremeni v eno ocenjevalno obdobje. Tako se bo 

spremenilo/zmanjšalo tudi število potrebnih ocen za 

posamezen predmet.  

Otrokom, ki niso ustrezno tehnično opremljeni za pouk na 

daljavo kopiramo učne liste. Tako so vsaj malo v 

enakovrednem položaju s sošolci. 

V času pouka na daljavo smo izvedli tudi dneve dejavnosti. 

V soboto 21. 11.2020 je potekal EKO dan na temo Odpadki.  

Obeležili smo tudi Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer so otroci 

sami pripravili zajtrk ter popoldan poiskali tudi kakšno divje 

odlagališče z odpadki. Nekateri so izdelovali tudi predmete iz 

odpadkov. 

V času pred prazniki pa smo na tehniškem dnevu, ki je potekal 

na daljavo izdelovali različne okraske za dom. 

Če se bomo morda pred prazniki vrnili v šolo, si bomo šolo vsaj 

malo okrasili in si pričarali praznični čas. 

Otroci so pošiljali v spletno učilnico veliko fotografij, ki pa so 

priložene v prilogi fotografije. 

Čas pouka na daljavo je sicer drugačen in popolnoma nekaj 

drugega, kot vesele urice in glasen smeh otrok. 



Šola sameva in kliče otroke nazaj v šolo. 

Pa saj bomo zmogli! Drugače ne gre. Mi smo junaki in sklenili 

smo, da nam virus Koronar ne more nič. 

Veste zakaj? 

Odgovor je preprost. 

Preganjamo ga v prvi vrsti z upoštevanjem pravil in z znanjem! 

Kličemo vsem: Upoštevajmo pravila! Bodimo zdravi! 

                                                               Zapisala: Mirjana Šercer 

 


