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Dragi sedmošolci! 

 

Prvi teden pouka na daljavo je za nami in z zadovoljstvom ugotavljam, da ste delo vzeli zelo 

resno. Pri reševanju nalog se vas je velika večina zelo potrudila, tako da sem na vas res zelo 

ponosna. Vem, da je vas taka oblika dela zelo zahtevna in da nekaterim pri tem morajo 

pomagati tudi starši, zato bi vas še enkrat želela spomniti, da sem vam ob vseh dilemah in 

vprašanjih na voljo preko elektronske pošte (breda.kercmar@guest.arnes.si), lahko pa me 

pokličite tudi na telefon 041 982 240.  

 

In kaj boste počeli ta teden? 

 

NAVODILA ZA DELO od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020  

 

Učna snov: Zapis elektronskega pisma, dnevniški zapis (zapis dnevnika) 

Dejavnost učencev/navodila za delo 

1. Vaša prva naloga je, da mi napišite elektronsko pismo na moj elektronski naslov. Vaše 

pismo mora vsebovati naslednje podatke: 

- nagovor, 

- sporočite mi, kako uspešni ste pri delu od doma in kakšno je vaše mnenje o takem 

načinu pouka, 

- kako vi doživljate trenutno situacijo, kaj počnete, ko ne smete nikamor, s čim si 

krajšate čas …, 

- pismo zaključite s pozdravom in podpisom. 

Vaše zapise mi pošljite na moj elektronski naslov do torka, 24. marca, da jih bom preverila 

in vam posredovala povratno informacijo. 

 

2. Prejšnji teden ste brali besedilo Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta. Ta teden 

pa je vaša naloga, da v zvezek zapišite 2 dnevniška zapisa. 

Za prvi zapis boste zapisali dnevniški zapis za sredo, 25. marca (ne pozabite, tega dne je 

materinski dan!).  Po vzoru Jadrana Krta zapišite, kaj vse ste ta dan počeli, kako ste se 

počutili, o čem ste razmišljali … Saj vem, da se ravno veliko kaj ne dogaja, a vaše trenutno 

početje ubesedite v dnevniškem zapisu. 

Za drugi zapis pa izberite sanjski dan svojega življenja (domišljijski zapis). V obliki 

dnevnika zapišite, kako bi potekal vaš sanjski dan in kaj vse bi počeli. Tu imate priložnost, da 

date proste pot svoji domišljiji. Obe besedili ustrezno naslovite. 

Vaše zapise v zvezki poslikajte s telefonom in mi jih pošljite na moj elektronski naslov do 

petka, 27. marca, , da jih bom preverila in vam posredovala povratno informacijo. 

 

Želim vam uspešno delo. In vem, da bomo skupaj zmogli! 

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,  

učiteljica Breda Kerčmar 

mailto:breda.kercmar@guest.arnes.si
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