
Številka: 60303-14/2020/32               
 
Datum: 6. 11. 2020 
 
Pouk na daljavo za učence 3. razreda 
 
Spoštovani starši! 
 
V ponedeljek 9. 11. 2020 se bo za vse učence pričel izvajati pouka na daljavo.  
Izvajanje pouka na daljavo: 

- pouk bo potekal v virtualnem okolju, v spletnih učilnicah - Moodle, ki se nahajajo na spletni 
povezavi www.oslucija.eu. Pouk se bo izvajal po prilagojenem urniku (priloga 1), 

- pouk bodo izvajale razredničarke ter učiteljici angleščine in italijanščine. Poleg navedenih, 
bodo pomoč pri individualnem delu učencem nudile učiteljice Mojca M. Markač, Franka 
Pilipović ter Ingrid Peroša. O načinu izvedbe pomoči vas bodo seznanile razredničarke. 
Vsa gradiva in povezave bodo na voljo v spletni učilnici oddelka. 

- na začetku pouka se bodo učenci prijavili v spletne učilnice in povezali na videokonferenco 
(zoom videokonferenčno okolje), nato pa bo podpora učiteljev tolikšna, da ne bo potrebna 
stalna navzočnost staršev. 

- pouk bo potekal videokonferenčno, kjer bo potekala interakcija med učenci in učitelji ter 
samostojno, ko bodo učenci reševali zastavljene naloge. S posameznimi učenci bo učitelj 
videokonferenčno povezan tudi v času individualnega dela, v kolikor bodo potrebovali 
pomoč, razlago, spodbudo,  

- učitelj bo za učence znotraj spletne učilnice na voljo le v času, ko poteka pouk po urniku 
ter v času pogovorne ure.  

Svetujemo vam, da preverite dostop do spletne učilnice in si naložite aplikacijo ZOOM, ki jo 
potrebujete za videokonferenčno povezovanje. Dostop do aplikacije ZOOM je omogočen na 
spletni povezavi www.oslucija.eu, na uvodni strani. 

S 6. 11. bomo omogočili knjižnično izposojo in vračanje knjig. Knjige, ki jih že imate 
doma, boste lahko vrnili v dva rdeča zaboja, ki bosta postavljena stranskem vhodu v jedilnico 
(kjer bo potekal prevzem toplih obrokov). Knjige, ki bi si jih želeli izposoditi, pa lahko naročite 
na e-pošto: knjiznica.oslucija@gmail.com. Po e-pošti se bomo tudi dogovorili kdaj in kam jih 
lahko pridete iskat (med 13. in 14.30). 

V torek, 10. 11. 2020, bo v popoldanskem času organiziran roditeljski sestanek. O načinu 
izvedbe roditeljskega sestanka vas bo seznanila razredničarka.  

V kolikor učenci potrebujejo učno pomoč ali doživljajo stisko se lahko obrnete na šolsko 
svetovalno delavko Nevo Strel Pletikos, ki je dosegljiva na telefonski številki 05 90 86 467. 
V prilogi navajamo službe in kontakte, ki nudijo podporo v stiski. 

V kolikor potrebujete tehnično podporo (prijava v spletno učilnico, v zoom okolje), se 
lahko obrnete na računalničarja Miho Steinbacherja, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 
90 86 461 ali pišete na elektronski naslov admin@oslucija.si.  

Tanja Vincelj, ravnateljica 

Poslano: 

- staršem učencev 3. razreda 

 

Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož 
Tel: 05 677 12 34  
www.oslucija.si 
info@oslucija.si 
 



Priloga 1: Prilagojen urnik 

 

Priloga 2: Pomoč otrokom v stiski (povzeto po okrožnici MIZŠ, dne 5. 11. 2020) 

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem 
žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o 
težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o 
stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo. 

Ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci smo na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in 
pomagati. Tako kot doslej, se lahko učenci in starši v primeru morebitne stiske za pomoč 
obrnete na šolo, na osebo, ki ji zaupate. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna 
delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli.  

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na 
nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči (otroci, mladostniki ali odrasli), 
ki jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-
zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam 
strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator 
za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.  

Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni 
stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.  

Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. 
in 20. uro. Drugi kontakti:  

- svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo 
pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 
8. in 18. uro,  

- terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 
600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure,  

- Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna 
telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.  

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri 
za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni 
centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.  

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 
9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za 
nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.  

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na 
morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje 
vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob 
podpori strokovnjakov z različnih področij. 
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