
VODNIK PO ŠOLANJU 
NA DALJAVO 

Črnuče, januar 2021



Dragi učenec, draga učenka! 

Z željo, da bi učenje na daljavo in preživljanje karantenskih dni tekel kar se da učinkovito 

in da bi te vodil po poti do znanja, ob ohranjanju zdravega načina življenja, smo ti 

pripravili nekaj usmeritev. 

Naj bo tvoj dan razdeljen na 5 delov:

JUTRANJI DEL 
DNEVA

DOPOLDANSKI DEL 
DNEVA

OPOLDANSKI DEL 
DNEVA

POPOLDANSKI DEL 

DNEVA

VEČER



JUTRANJI DEL DNEVA: do 8.20

1. Naj te budilka zbudi vsaj pol ure pred pričetkom pouka: vsak dan ob isti uri (zelo pomembno je 
vzdrževanje stalnega biološkega ritma).

2. Prezrači sobo, popij kozarec vode, razmigaj svoje telo, skoči iz pižame in se obleči v udobna dnevna 

oblačila. Ne pozabi na frizuro. ☺

3. Pripravi si hranilen zajtrk s sadjem.

4. Umij si zobe.

5. Pripravi si prostor za učenje in delo za šolo. Naj bo pisalna miza čista. Na njej naj bodo le stvari, ki 

jih potrebuješ za pouk – brez motečih igrač, telefona in ostalih predmetov, ki bi motili tvoje delo. 

6. Tehnična oprema naj bo brezhibna (polna baterija računalnika, izklopljen WiFi na vseh napravah, ki 

niso v uporabi, obrisana tipkovnica, zaslon).

7. Poglej svoj urnik: kdaj imaš videosrečanja in kateri predmeti te čakajo danes?

8. Pripravi si peresnico ter kupčke z zvezki, učbeniki in delovnimi zvezki za predmete. 



DOPOLDANSKI DEL DNEVA 
čas pouka (med 8.20 in 13. oz. 14. uro)

1. Kateri predmet te čaka prvo uro? Imaš videokonferenco? Odpri Teamse, poglej koledar, poglej v 

ekipo predmeta, ki ga imaš na urniku – kaj moraš pri tem predmetu narediti danes?

2.Ko je na vrsti razredna videokonferenca, spoštuj spletni bonton:  

✓ Imej prižgano kamero – da se s sošolci in učiteljem vidite, kot  v šoli. 

✓ Zbrano sledi razlagi učitelja. Ko te učitelj pokliče, čim hitreje prižgi mikrofon.

✓ Uredi zapiske, označi pomembne besede, popravi napake pri nalogah.

✓ Če česa ne razumeš, le pogumno vprašaj. 

3. Ko je videokonference konec, oziroma, ko opraviš naloge pri predmetu: prezrači sobo, razmigaj svoje telo, 

popij kozarec vode in se pripravi na nov predmet, ki ga imaš ta dan na urniku.

4. Ne pozabi na ODMOR ZA MALICO ob 9h: zaužij nekaj manjšega  in zdravega (npr.: oreščki + jogurt; 

jabolko + polnozrnati hrski; pomarančni sok + košček sira + rezina rženega kruha).

5. Od 11. 50 do 12. 10 poteka REKREATIVNI ODMOR: pridruži se rekreaciji, razmigaj svoje telo. 



OPOLDANSKI DEL DNEVA: čas kosila

1. Ne pozabi na kosilo. Pomagaj pri pripravi obroka in pogrinjkov na mizi. 

2. Po kosilu si privošči polurni počitek. 



POPOLDANSKI DEL DNEVA: 
od 14h naprej

1. Pri katerih predmetih imaš danes domačo nalogo? Katere naloge moraš danes oddati v pregled učitelju? 

Preglej naloge, jih opravi in oddaj.

2. Pojdi na svež zrak in se malo razmigaj.

3. Ponovi snov, ki ste jo danes obravnavali pri pouku. Preglej, ali imaš vse zapisano. Preglej, ali te jutri čaka kakšno 

pisno ali ustno ocenjevanje? Katere predmete imaš na urniku?

4. Privošči si zdravo popoldansko malico s sadjem in ne pozabi na kozarec vode.

5. Kako lahko pomagaš doma? Odnesi smeti; pospravi svojo sobo; zamenjaj posteljnino; posesaj tla; zalij rastline; 

očisti stranišče in kopalnico; poskrbi za mlajšega bratca, sestrico; poskrbi za perilo; pospravi posodo iz pomivalnega 

stroja ...

6. Pokliči prijatelje, sorodnike, …  pogovarjajte se, igrajte in smejte se skupaj. 



VEČER

1. Privošči si večerjo  - lahek obrok. 

2. Počni tisto, kar te sprošča in kar imaš rad-a: branje knjige, igranje družabnih iger, 

igranje na inštrument, likovno ustvarjanje, …

3. Izklopi telefon (letalski način) in se umakni od vseh elektronskih naprav –

najbolje, da jih starši pospravijo na varno mesto, da te ne bodo motile v nočnih 

urah. ☺

4. Pojdi pod tuš, umij si zobe in si pripravi oblačila za naslednji dan.

5. Prišel je čas za spanje: spanje naj traja vsaj 9 ur in ne več kot 10; prostor za 

spanje naj bo temen, miren in ne pretopel (do 20 oC).



Pri načrtovanju dneva v 
času šolanja na daljavo ti 

lahko pomaga takšen 
načrt. 

Lahko si ga natisneš in 
uporabiš. ☺


