
 

 

 

 

 

Drage devetošolke!  

Pa smo že v tretjem tednu učenja na daljavo in moram povedati, da ste zelo pridni in 

prizadevni učenci, saj mi dosledno pošiljate vaše zapise in rešitve. Želim si, da taki ostanite še 

naprej. Verjetno bi vsi zdaj raje sedeli v razredu, se pogovarjali, učili in ustvarjali. Vem, da to 

vsi skupaj zelo pogrešamo. Vendar, da ostanemo zdravi in da se obvarujemo okužbe, moramo 

ostati doma in nujno upoštevati vse varovalne ukrepe. Prepričana sem, da bomo s skupnimi 

močmi tudi to premagali in se vsi skupaj potrudili, se uspešno učili na daljavo, da nam pouka 

v čas počitnic ne bo potrebno podaljšati. Zato sem vam še vedno na voljo za vso pomoč in za 

kakršnakoli vprašanja ter dileme. Sporočite in pišete mi na mojo elektronsko pošto 

(tratar.jozica@gmail.com).  

 

NAVODILA ZA DELO 

Od 6. 4 .2020 do 10. 4. 2020 (2 šolski uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti in naloge boste reševale tudi naslednji teden po velikonočnih praznikih, zato mi 

rezultate vašega dela lahko pošljete šele prihodnji teden po praznikih. Vmes med delom se 

lahko oglasite in mi na kratko zapišite in sporočite, kje pri reševanju ste bile uspešne in kje 

manj uspešne. Kaj od tega, kar ste se učile, vam je bilo najbolj všeč in zakaj. 

 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da ostanete še naprej zdravi in pazite nase. 

 

Učiteljica Jožica Tratar 

 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

Malo bomo raziskale, kakšno je gospodarstvo domačega kraja. Ker nam ta tema tudi sovpada 

s snovjo pri geografiji, lahko vsebine povežete. Kot podeželska občina imamo najbolj razvito 

kmetijsko dejavnost. Ali pa morda tudi ne? Bomo raziskale.  

 Na straneh 50 in 51 v DZ imate navodila, da poiščete podatke  na posredovanih 

spletnih portalih in izdelate preglednico in graf, kjer prikažete zaposlene v domači 

občini.  

 Hkrati s pomočjo anket I in II ugotovite, kakšna je oskrba v vaših domačih krajih.  

 Ker boste združile dejavnost tudi z geografijo, specite domači kruh. Vašo peko 

domačega kruha poslikajte in mi slike pošljite po elektronski pošti. Želim vam 

obilo užitkov pri peki kruha. 

Če naletite na kakršne koli težave, mi sporočite in podala vam bom dodatna navodila. 
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