
Nasveti za uspešno delo –
pouk na daljavo
Osnovna šola Domžale



Uvod

Pozdravljeni, drage učenke in dragi učenci!

Upamo, da ste dobro. Pripravili smo vam nekaj nasvetov,
ki vam bodo pomagali pri delu od doma. Še naprej vam
želimo veliko uspeha pri delu in upamo, da vam bodo
nasveti pomagali.

Vaša OŠ Domžale



Način dela



Urejen delovni prostor

Pripravljene imej le 
potrebne stvari (npr. 
zvezki, učbeniki, 
puščica, kalkulator…)

Odstrani vse, kar bi te 
lahko pri delu motilo 
(npr. telefon, igrače…)

Izklopi glasbo ali 
televizijo, ki je mogoče v 
ozadju. Lahko te motita 
pri delu. Najboljše delaš 
v tišini. Čim več naravne 
svetlobe!

Vse nujne stvari imej vedno pri 
roki.

Blizu imej tudi urejen šolski 
urnik. Vanj zapiši vse 
potrebno, da boš imel 
potrebne podatke pri roki 
takrat, ko jih boš potreboval.



Delo od doma

Po 45 minut dela 
si vzemi odmor 
(5 minut). Porabi 
ga za počitek, 
stranišče, 
prigrizek…

Dela ne 
prestavljaj na 
jutri, 
naslednjič…

Za predmet, 
ki ga imaš tisti 
uro vedno 
pripravi ves 
potreben 
material, ki ti 
ga je priskrbel 
učitelj/ica.

Delaj čim 
bolj 
samostojno. 
Če imaš pri 
delu težave, 
pošlji 
učitelju/ici 
vprašanje.



Kako komuniciram z učitelji/cami?

Kako komuniciram?
- Preko šolskega e-naslova (primer: tomaz.novak@os-domzale.si) Uporabljam izključno šolski 

e-naslov!

Kako oddajam delo?
- Oddam ga v spletno učilnico pod določeni predmet. Poslikam ga v scanner aplikaciji (pazim, 

da je v obliki PDF in ne JPG!)
- Delo lahko oddam tudi na šolski e-naslov (odvisno od navodil učitelja/ice)



Nasveti za jutro



Rutina

Dnevna rutina je pomembna reč. Sploh pri delu od doma. Po navadi si 
zjutraj vstal/a in delo opravljala v šoli in morebitno nalogo končal/a 
doma. Zdaj pa vsak dan delaš doma na domači mizi. Če dnevne rutine 
še nimaš, predlagamo, da si jo urediš.



Kaj ti predlagamo?

- Pojdi dovolj zgodaj spat, da te zjutraj ne bo mikalo iti nazaj v posteljo.
- Vedno postelji svojo posteljo.
- Poleg postelje, naj bo pospravljena tudi soba.
- Ne pozabi na zajtrk!



Želimo ti veliko uspeha
z delom na daljavo!


