
 

 

 

 

 

Drage devetošolke!  

Prvomajske počitnice so že za nami. Verjamem, da ste se imele lepo in da ste si nabrale veliko 

energije. Spet smo nazaj v naši spletni učilnici, kjer vidim, da smo se že vsi skupaj privadili, 

saj vse lepo in vestno delate in se učite. Upam tudi, da ste še zdrave in da še naprej marljivo 

skrbite za svoje zdravje. Prav tako vam še sporočam veselo novico, da se bomo po dolgem 

času spet srečali v šolskih prostorih, kar se bo predvidoma zgodilo, dne 25. 5. 2020. Našega 

ponovnega srečanja se že zelo veselim. 

In kaj bomo počele pri učenju na daljavo še do takrat. Pa poglejmo. 

NAVODILA ZA DELO 

Od 4. 5 .2020 do 8. 5. 2020 (1 šolska ura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da vam bo raziskovanje potekalo gladko in uspešno. 

 

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 

 

 

Pri urah IP RDK in varstvo njegovega okolja ste raziskovale gospodarske dejavnosti in oskrbo prebivalcev v 

domači občini Šalovci. Vem, da je bilo v teh izrednih razmerah raziskovanje naporno in težavno, saj ste 

morale pridobiti nekatere podatke tudi na terenu, kar vam je v tem času zagotovo povzročalo  preglavice. 

Kljub temu ste lahko zadovoljne, četudi ste zbrale le nekaj potrebnih podatkov. 

Do konca šolskega leta nam je namreč ostalo še poglavje o vodovju v domačem kraju, ki ga bomo obdelale na 

terenu, ko se ponovno vrnemo v šolo (torej po 25.5.2020). 

Do takrat je vaša naloga: 

 da pregledate DZ in rešite ter dopolnite vaje, ki jih še niste dokončale. Vaše DZ z rešenimi nalogami 

bom takrat pregledala in ocenila. Ker bom takrat ocenjevala tudi vaše izdelke »album« domačega 

kraja, imate čas, da ga še pregledate in dokončate. 

 

Za vsa dodatna pojasnila in morebitna vprašanja mi lahko pišete ali me pokličete po telefonu. 
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