
IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO                            3. letnik 

Navodila za delo so razdeljena po predmetih in oddelkih.  

Učitelji so dosegljivi v orodju Microsoft Teams in na mail ime.priimek@frizerska.si. Informacije boste prejeli tudi na 

svoj šolski mail: ime.priimek@dijak.frizerska.si (portal Office 365 – Outlook …). 

Izobraževanje na daljavo je drugačna oblika pouka, zato niso počitnice. Taka oblika zahteva še več samodiscipline in 

odgovornosti, da je delo opravljeno. 

 

Dijaki 3.a, 3.e. in 3.f do nadaljnjega ne opravljate PUDa. Kako se bodo neizvedene ure nadomeščale, vas bomo 

obvestili. 

 

 3.b 3. d 

SLO Navodila in učno gradivo bodo na razpolago v 
Teamsu v skupini 3. b_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo bodo na razpolago v 
Teamsu v skupini 3. d_slovenščina.     

PZI Navodila in učno gradivo bodo na razpolago v 
Teamsu v skupini 3. b_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo bodo na razpolago v 
Teamsu v skupini 3. d_slovenščina.     

MAT Izdelava projektne naloge “Geometrijska telesa” - 
navodila dobili pri redni uri 

1.Reševanje nalog iz delovnih listov  
2.Gradivo v Teamsu v skupini 3.D MATEMATIKA 

ANG Navodila z ustreznimi interaktivnimi vajami za 
utrjevanje in preverjanje znanja (z dostopnimi 
rešitvami) so podana v orodju Arnes učilnica 
ANGLEŠČINA 

Navodila z ustreznimi interaktivnimi vajami za 
utrjevanje in preverjanje znanja (z dostopnimi 
rešitvami) so podana v orodju Arnes učilnica 
ANGLEŠČINA 

ŠVZ Navodila za izvajanje bodo podana v Teamsu – 
videi, filmčki, naloge. 

Navodila za izvajanje bodo podana v Teamsu – 
videi, filmčki, naloge. 

INF Naloge in navodila za delo bodo objavljena v 
Microsoft Teams – skupina INF3B (Šajn) in INF-3B-
Vucko 

Naloge in navodila za delo bodo objavljena v 
Microsoft Teams – skupina INF3D (Šajn) in INF-3D-
Vucko 

FRIp Navodila za skupino, ki jo poučuje Rok Naranđa 
bodo podana v Teamsu. Spremljajte tudi email. 

Navodila za skupino, ki jo poučuje Mojca Čuden 
bodo podana po šolskem e-mailu. 

Navodila za skupino, ki jo poučujeva Urša Troha in 
Renata Strmec bodo podana na šolskem e- mailu. 

FRIt1 Navodila za delo bodo podana na Arnes spletni 

učilnici Strokovna teorija (FRIt). 

Navodila in aktivnosti za delo bodo  v  Teamsu.  

(gradiva, video povezave, naloge za preverjanje in 

utrjevanje znanja) 

Vsa navodila dobite dijaki po šolskem mailu.   

IZAp  Navodila za skupino, ki jo poučuje Marko Žagar 
bodo podana v Teamsu. Spremljajte tudi email. 

Navodila za skupuno, ki jo poučuje Zoran Gajič 
bodo podana v Teamsu. Spremljajte tudi e-mail. 

Navodila za skupino, ki jo poučuje Rok Naranđa 
bodo podana v Teamsu.Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Renata Strmec bodo podana na šilskem e- 
mailu. 

Spremljajte tudi email. 

IZAT Navodila in naloge bodo v Teamsu. Navodila in naloge bodo v Teamsu.  

LIČp Navodila za skupino, ki jo poučuje Marko Žagar 
bodo podana v Teamsu. Spremljajte tudi email. 
Navodila za skupino, ki jo poučuje Renata Strmec 
bodo podana na šolskem e- mailu.  

Navodila za skupino, ki jo poučuje Renata Strmec 
in Karmen Markovič bodo podana preko e-mail. 

LASN Navodila za skupino, ki jo poučuje Zoran Gajič in 
Marinka Jarm bodo podana na šolski e-mail. 

Navodila za skupino Karmen Markovič bodo 
podana na šolski e-mail.  

 

IZZIV Navodila za skupino, ki jo poučujeta Zoran Gajič in 
Lidia Čerpnjak bodo podana v Teamsu. Spremljajte 
tudi e-mail. 

Navodila za skupino, ki jo poučujeta Lidia Čerpnjak 
in Zoran Gajič bodo podana v Teamsu. Spremljajte 
tudi e-mail. 
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MULTIM Skupina Skornšek 

1.Navodila bodo podana v Teamsu – zavihek 
datoteke – Dodatno o fotografiji 

2.Splošno o VIDEU (preberete gradivo in naredite 
izpiske). 

Skupina Šajn 

Vsa navodila in naloge bodo v Microsoft Teams – 
skupina MULTIM3B 

Skupina Skornšek 

1.Navodila bodo podana v Teamsu – zavihek 
datoteke – Dodatno o fotografiji 

2.Splošno o VIDEU (preberete gradivo in naredite 
izpiske). 

Skupina Šajn 

Vsa navodila in naloge bodo v Microsoft Teams 

PODJ Naloge in navodila za delo bodo objavljena v 
Microsoft Teams – skupina PODJ3B. 

Poslovna igra se igra na www.revas.online 

Naloge in navodila za delo bodo objavljena v 
Microsoft Teams – skupina PODJ3D. 

Poslovna igra se igra na www.revas.online 

 


