
Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika (NIP Tehnika) 

 

V tem tednu bomo zaključili z našim predmetom. S 5. razredom se bomo srečali samo še 1x 

in to v živo. S 4. in 6. razredom pa kar 2x in sicer 1x preko Teamsov na daljavo, 1x pa v živo 

pred novim vhodom naše šole, da vam pokažem novo delavnico in da se pogovorimo, kaj vam 

je bilo všeč in kaj vam je bilo malo manj všeč pri pouku NIP tehnika.  

Natančno preberi spodnji razpored.  

V ponedeljek, 24.5. 2021 se srečamo še zadnjič na Teamsih z učenci: 

▪ 4.BC ob 14.30 

▪ 4.AD ob 14.50 
▪ 6.ABC ob 15.15 

 
V torek, 25.5. 2021 se dobimo pred novim vhodom v našo šolo z učenci: 
 

▪ 5.CD ob 13.45 (ogled nove delavnice) 
▪ 5.AB ob 14.10 (ogled nove delavnice) 

 

V sredo 26.5. 2021 se dobimo pred novim vhodom v našo šolo z učenci: 

▪ 6.ABC ob 13.45 oziroma, ko pridete z avtobusom. Razdelili se bomo v dve skupini: 

1. Skupina - učenci, ki nimajo kosila (ogled nove delavnice) 

2. Skupina – z učenci se dobimo po kosilu (ogled nove delavnice) 

 

V petek 28.5. 2021 se dobimo pred novim vhodom v našo šolo z učenci: 

▪ 4.BC (ogled nove delavnice) – 1. skupina 

▪ 4.AD (ogled nove delavnice) – 2. skupina 

Okvirna ura je okoli 13.30.  O natančni uri vas obvestim naknadno preko vaših razredničark in 

preko sporočila na Teamsih.  

Ogled delavnice in zaključek predmeta bo trajal približno 20 minut na eno skupino. 

 

Učenci, ki želite izboljšati svojo oceno, izdelajte še kakšen izdelek in mi pošljite fotografijo 

vaših izdelkov do 4.6. 2021 na: 

o Lo. Polis 

o e-pošte polona.trontelj@guest.arnes.si.  

 

 

 

 

mailto:polona.trontelj@guest.arnes.si


Pripravila učiteljica Polona Trontelj 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 
 

Zahvaljujem se tudi vašim staršem za sodelovanje (pošiljanje fotografij izdelkov, 

vzpodbujanje otrok k opravljanju nalog, po potrebi pomoč otroku pri izdelovanju in 

pripravi materiala). 

 

 

Uspeh na katerem koli področju je bolj posledica 

posvečenosti procesu, kot rezultat magičnega trika, ki 

čudežno sestavi vse skupaj. 

(Jeff Goins) 
 

 
 

Lep pozdrav od učiteljice Polone 
 

SE VIDIMO 


