PREDLOG ORGANIZACIJE POUKA NA DALJAVO ZA DIJAKE
POUK
Pojem zajtrk.
Vstanem eno uro pred poukom.
Primerno se uredim.
Zvezke in pisala.
Pripravim si učne pripomočke.

Vključim računalnik in poiščem
spletno učilnico.
Preberem šolsko elektronsko pošto.
V konferenco se vključim s prižgano
kamero in mikrofonom.

Pouk imam po urniku.
Videokonferenca za vsako šolsko uro traja
največ 30 minut.

Ko govori nekdo drug, izključim
mikrofon.
Med videokonferenco se ne
prehranjujem.
Klepet uporabljam za postavljanje
vprašanj ali za odgovore učiteljem.

Pri vseh urah je prisotnost obvezna.
V primeru bolezni ali nezmožnosti za delo
starši to javijo razredniku.

Razredniku javim še isti dan, da sem
zbolel.
Opravičilo starši pošljejo najkasneje v
3 dneh.
Naredim domačo nalogo.

V času do naslednje šolske ure naredim
obveznosti, ki mi jih je naložil učitelj.
Če mi ne uspe, moram to dokončati do
naslednje šolske ure tega predmeta.

Prepišem snov.
Naredim vaje.
Vstanem, telovadim.

Med 5 minutnimi odmori poskrbim zase.

Prezračim prostor.
Spijem kozarec vode.

Vse to izvajam enako po urniku do konca pouka.

ČAS ZA MALICO IN KOSILO
Pojem malico.
Čas za malico imam med 10.25 in 10.50
uro.
V tem času ni pouka.

Se sprehodim.
Prezračim prostor.
Pojem kosilo.

Čas za kosilo imam med 14.05 in 14.25
uro.
V tem času ni pouka.

Se sprehodim.
Prezračim prostor.

OSTALO DELO
Pregledam obveznosti, ki sem jih dobil
pri pouku.
Če imam pouk dopoldan, si ostalo delo za šolo
organiziram med 16.00 in 19.00 uro.

Naredim domače naloge, projektne
naloge.
Se učim.
Pregledam obveznosti, ki sem jih dobil
pri pouku.

Če imam pouk popoldan, si ostalo delo za šolo
organiziram med 9.00 in 12.00 uro.

Naredim domače naloge, projektne
naloge.
Se učim.

Za pomoč lahko, od ponedeljka do četrtka
med 9.00 in 12.00 uro, 16.00 in 19.00 uro
ter med 20.00 in 21.00, prosim vzgojitelja v
domu preko spletne učilnice VZGOJNO DELO.
Pomoč lahko poiščem v dopoldanskem času
preko e-pošte, od ponedeljka in petka ter
popoldne v spletni učilnici INDIVIDUALNA
POMOČ, od ponedeljka do četrtka med
16.00 in 19.00 uro.

Pomoč mi bodo nudili vzgojitelji moje
vzgojne skupine.
Pomoč mi bodo nudile svetovalne
delavke: Barbara L. Bregar, Andreja L.
Gazvoda, Marjetka Mrak in Katarina
Lovšin.
Ugasnem računalnik.

Če ne prej, najkasneje ob 19.00 končam
šolsko delo.

Pospravim šolske stvari.

Po tem času se družim s starši in sorojenci.
Opravim večerno toaleto.
Poskrbim, da bom spal vsaj 7 ur.

POMEMBNO
Skozi dan si ne pozabim vzeti čas za sprehod in razgibavanje.

