
 

 

 

 

 

 

Dragi devetošolci! 

Kako hitro čas beži, saj smo že v četrtem tednu pouka na daljavo. Tudi velikonočni prazniki 

so že za nami, ko smo se še vsi skupaj ukvarjali z barvanjem jajc in peko različnih dobrot. Pri 

tem vas moram zelo pohvaliti, saj ste bili vsi izredni, ustvarjali ste prave mojstrovine , ki 

si jih lahko  ogledate na šolski spletni razstavi. Upam, da ste vsi še čili in zdravi in da uspešno 

premagujete vse obveznosti učenja na daljavo. Vesela bi bila, da me o tem sproti obveščate in 

zapišete, če je morda včasih kje kaj preveč. Do takrat pa sem vam 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 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020 (1 šolska ura)/ v tem tednu vam odpadejo kar 3 šolske ure, 

zaradi športnega dneva in praznika. Vauu, super!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše rešitve mi pošljite v četrtek (16. 4. 2020) na moj elektronski naslov, prav tako pa bom 

vesela, da mi na kratko zapišite in sporočite, kje pri reševanju ste bili uspešni in kje manj 

uspešni. Kaj od tega, kar ste se učili vam je bilo najbolj všeč in zakaj. Rešitve bom pregledala 

in vam poslala povratno informacijo.  

Želim vam veliko uspešnega reševanja. 

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 

 

 

Kot sem vas že prejšnji teden seznanila, boste v tem tednu preverili svoje znanje o prebivalstvu v Sloveniji. Torej  

preverjali boste znanje o vseh značilnostih prebivalstva v Sloveniji. Veliko informacij o prebivalstvu ste izvedeli, 

ko ste izdelovali različne grafe in iskali podatke ter jih razvrščali v preglednice.   

 Reševali boste učni list z nalogami, ki vam ga bom poslala po elektronski pošti. Rešitve mi boste poslali na 

moj elektronski naslov do četrtka, 16. 4.2020. Pregledala bom vaše rešitve in vam poslala povratno 

informacijo. 

 Po vaši prosti izbiri vam prepuščam odločitev, da morda pogledate tudi v spletni portal: 

https://eucbeniki.sio.si/  in tam rešite še kakšno nalogo.   

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