
Dragi šolski novinarji! 

 
Nekaj časa bo tudi naše delo potekalo na daljavo. In ker ste kot novinarji radovedni, vedoželjni 
in greste po svetu z odprtimi očmi in ušesi, verjamem, da vam to ne  bo težko. 
 
V tem tednu imam za vas tri naloge: 
 
1. ŠOLSKI ČASOPIS 
Naš časopis se že dolgo rojeva, zdaj nas ovirajo še virusi …, ampak mi se ne 
damo! Veliko gradiva imamo že zbranega, še zmeraj pa čakam na reportažo, intervju in na 
prispevek o naši temi. Potrudite se in mi gradivo čim prej pošljite po e-pošti (naslov je objavljen 
spodaj). 
 
2. NASTANEK IN RAZVOJ TISKA 
Našo zadnjo šolsko uro smo obravnavali Nastanek in razvoj tiska. Dobili ste delovni list, ki pa ga 
nismo rešili do konca. Danes vam posredujem rešitve, ki si jih dopišite. 
 
3. IZJAVE 

Zdaj pa končno ustvarjalna naloga tega tedna.  Na spletni strani šole ste zagotovo opazili 
anketo o pouku na daljavo (https://www.1ka.si/a/263823). Če še niste rešili, jo dajte. 
 
Vaša naloga pa je, da pridobite nekaj izjav na to temo pri domačih in/ali prijateljih. 
Vprašanja: 

1. Si opravil vse zadolžitve, ki so ti jih prvi teden naložili učitelji? 
2. Ti je tak pouk na daljavo všeč? Kaj ti je še posebej všeč? 
3. Kaj ti pri takem pouku na daljavo ni všeč? Imaš kakšne težave? 
4. Pogrešaš šolo, sošolce, učitelje …? 

 

Koga prosim za izjave?    Sestre, brate ali bratrance, sestrične, sošolce, prijatelje. 
 

Kako to naredim?      Domače povprašaj v živo in zapiši njihove odgovore,  
           ostalim pa vprašanja posreduj po telefonu ali po e-pošti  

     – tudi njihova vprašanja zapiši. 
 

Koliko oseb vprašam?   Najmanj 3, največ 5. 
 

Kaj naj s pridobljenimi izjavami?  Pretipkaj jih in jih po e-pošti pošlji meni, učiteljici. 
 

Do kdaj to naredim?    Do ponedeljka, 30. 3. 2020, do 19.00 ure. 
 
 
 
Izjave bom naslednji teden uredila za objavo na spletni strani šole. 
  

Zdaj pa veselo na delo! Veselim se že vaših prispevkov!  
 
Učiteljica Špela Cimerman Hudopisk 
E-pošta: spela.cimerman@osmetlika.si 
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