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OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 

Begunjska c. 2  

4290 Tržič 

PRILAGOJEN URNIK  

DELO NA DALJAVO ZA 6. - 9. RAZRED 

6. razred 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 
PRIPOROČEN 

ČAS DELA 
SLJ ZGO NRA NAR GEO 9.00 -10.00 

MAT SLJ MAT SLJ TJA 10.00-11.00 
MAT LUM TJA GOS TIT/NTE 11.00-12.00 
NŠP ŠPO N2N ŠPO GUM 12.00-13.00 
ŠPO   ŠPO  ŠPO po želji 

 

7. razred 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 
PRIPOROČEN 

ČAS DELA 

MAT TJA ZGO TJA GUM 9.00 -10.00 

DKE MAT SLJ NAR SLJ 10.00-11.00 

GEO MAT TIT/OGL SLJ NAR 11.00-12.00 

ONA/LS NI1/NIF LUM UBE NPH 12.00-13.00 

ŠPO ŠPO ŠPO/ŠSP ŠPO ŠPO po želji 

 
 

8. razred 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 
PRIPOROČEN 

ČAS DELA 

ZGO SLJ KEM SLJ BIO 9.00 -10.00 

DKE FIZ TJA MAT GUM 10.00-11.00 

TJA MAT LUM MAT SLJ 11.00-12.00 

GEO NI2/NIF POK TIT SPH/MME 12.00-13.00 

ŠPO ŠPO ŠPO/ŠZZ ŠPO ŠPO po želji 

 
 

9. razred 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 
PRIPOROČEN 

ČAS DELA 

KEM MAT LUM FIZ MAT 9.00 -10.00 

SLJ TJA GEO SLJ MAT 10.00-11.00 

BIO SLJ ZGO TJA NPH/KEŽ 11.00-12.00 

ROM NI3/NIF GUM OGL/LS ŠPO 12.00-13.00 

ŠPO ŠPO ŠPO ŠPO  po želji 
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V skladu z izkušnjami preteklih tednov, rezultatih vaših anket in po priporočilu MIZŠ in ZRSŠ, smo 

po temeljitem razmisleku urnike za učence 6. 7. 8. in 9. razreda preoblikovali. 

Vsi učitelji bodo gradiva naložili v spletne učilnice eAsistent – Xooltime dan prej, oziroma najkasneje 

do ure predmeta, ki je določena po urniku. Naloge opravite tisti dan/ teden, ko so na urniku v skladu 

z navodili učitelja.  

Vsa komunikacija opravljanja nalog poteka izključno v eAsistentu – Spletne učilnice in v modulu 

KOMUNIKACIJA. 

Vsa navodila kako sodelovati v eAsistentu – Spletne učilnice (XOOLTIME) in modul Komunikacija 
vam posredujemo na šolski spletni strani na povezavi: 

http://www.os-bistrica.si/spletna-ucilnica-v-casu-prekinitve-viz-dejavnost-na-soli/ 

 
Učitelji bodo po dogovorjeni poti komunikacije na voljo učencem in staršem vsak dan od 8.30 do 

12.30. Odgovor dobite najkasneje v 24 urah. 

Priporočamo, da ste tudi učenci v tem času pri računalniku in delate predmete, ki so v tistem času 

na urniku. 

Navodila za aktivnosti pri športu najdete vsak dan v spletni učilnici.  To so predlogi, lahko si izmislite 

tudi kaj svojega. Priporočilo pa je dvakrat na dan 30 min (po možnosti enkrat na svežem zraku – na 

dvorišču, če ni možno pa v prezračeni sobi). Ne pozabite, da v teh dneh veliko sedimo in je gibanje 

zato nujno potrebno za naše zdravje. 

 

Na šolski spletni strani so tudi koristne povezave kako 

dostopati do e-knjig. Vsakodnevno branje nam prinaša 

koristi, ki jih ne smemo zamuditi. 

Branje nas duševno obogati in tako pomaga našim 

možganom, da optimalno delujejo. Dobra knjiga nas popelje 

v magični svet, stran od trenutnih skrbi, kar zmanjšuje stres. 

Bolj kot beremo, bolj se izpopolnjuje naš besednjak. Bolj kot 

se izpopolnjuje naš besednjak, bolje lahko izražamo svoja 

čustva in misli. To gre z roko v roki z izboljšanim besednim 

zakladom.  

V Oglasnih deskah – eAsistent vas bomo obveščali o 

novostih, oglejte si kotiček o varni uporabi interneta, pa koristne povezave za delo, koristne povezave 

do različnih medijev … 

Srečanja v VIDEO SOBAH bodo organizirana po predhodnem dogovoru z razrednikom, učiteljem.  
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