
   
IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO                            1. letnik 

Navodila za delo so razdeljena po predmetih in oddelkih.  

Učitelji so dosegljivi v orodju Microsoft Teams in na email 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. 

 

 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 

SLO Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. a_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. b_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. c_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. d_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. e_slovenščina.     

Navodila in učno gradivo 
bodo na razpolago v 
Microsoft Teams v skupini 
1. f_slovenščina.     

MAT Navodila za delo dobili na 
redni uri. Dijaki preberejo, 
naredijo krajše zapiske, 
rešijo primere in naloge za 
samostojno delo v svojem 
učbeniku, od strani 154 
do 164.  

Navodila za delo dobili na 
redni uri, objavljena so 
tudi na razredni skupini. 
Dijaki preberejo, naredijo 
krajše zapiske, rešijo 
primere in naloge za 
samostojno delo v svojem 
učbeniku, od strani 154 
do 164. 

Navodila za delo dobili na 
redni uri. Dijaki preberejo, 
naredijo krajše zapiske, 
rešijo primere in naloge za 
samostojno delo v svojem 
učbeniku, od strani 154 
do 164. 

Navodila in gradivo bodo 
podana v Microsoft 
Teams v skupini 1.D 
MATEMATIKA 

Navodila in gradivo bodo 
podana v Microsoft 
Teams v skupini 1.E 
MATEMATIKA 

Navodila za delo so dijaki 

dobili pri učnih urah. Prav 

tako bodo navodila in 

učno gradivo na razpolago 

v Microsoft Teams v 

skupini 1. f_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  

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 

Navodila in gradivo bodo 
podana v orodju Teams v 
skupini 1.e angleščina 

Navodila in gradivo bodo 
podana v orodju Teams v 
skupini 1.f angleščina  

UMET Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1a.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.  

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1b.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.                         

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1c.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  .  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.                          

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1d.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  .  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.                          

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1e.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  .  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.                         

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1f.krasovec@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  .  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.                  
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NAR Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo. 

Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo.  

Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo.  

Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo.  

Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo.  

Vsa navodila bodo v 
Teams/Objave. Dijaki naj 
sledijo navodilom, kaj 
narediti in do kdaj so roki 
za oddajo.  

DRU Navodila bodo podana v 
orodju Teams – gradiva, 
literatura, filmčki, delovni 
listi, kvizi 

Navodila bodo podana v 
orodju Teams – gradiva, 
literatura, filmčki, delovni 
listi, kvizi 

Navodila bodo podana v 
orodju Teams – gradiva, 
literatura, filmčki, delovni 
listi, kvizi 

Navodila bodo podana v 
orodju Teams – gradiva,  
literatura, filmčki, delovni 
listi, kvizi 

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail.  

Navodila bodo podana v 
orodju Teams – gradiva, 
literatura, filmčki, delovni 
listi, kvizi 

ŠVZ Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge 

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge  

 Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge  

 Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
naloge  

INF Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

Navodila bodo podana v 
Microsoft Teams – ločeno 
za skupini Skornšek in 
Šajn 

FRIp Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Rok Naranđa 
bodo podana v Microsoft 
Teams. 

Spremljajte tudi email. 

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Mojca Čuden 

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Kristina Kralj 
bodo podana v Microsoft 
Teams. Spremljajte tudi e-
mail. 

Dijakom, ki jih poučuje 
(Zoran G.), bodo naloge 

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Marko Žagar in 
Karmen Markovič bodo 
podana v Microsoft 
Teams. Spremljajte tudi 
email.  

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Marinka Jarm in 
Karmen Markovič bodo 
podana preko e-mail  

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Rok Naranđa 
bodo podana v Microsoft 
Teams. 

Spremljajte tudi email. 

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Mojca Čuden 

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



   
bodo podana po šolskem 
e-mailu  

podane v Microsoft 
Teams 

bodo podana po šolskem 
e-mailu  

FRIt1 Navodila za delo bodo 

podana na Arnes spletni 

učilnici Strokovna teorija 

(FRIt). 

Navodila in aktivnosti za 
delo bodo  v  Microsoft 
Teams. 

(gradiva, video povezave, 

naloge za preverjanje in 

utrjevanje znanja)  

Navodila za delo bodo 

podana na Arnes spletni 

učilnici Strokovna teorija 

(FRIt). 

Navodila in aktivnosti za 
delo bodo  v  Microsoft 
Teams. 

(gradiva, video povezave, 

naloge za preverjanje in 

utrjevanje znanja) 

Navodila za delo so dijaki 

dobili pri učnih urah. Prav 

tako bodo navodila in 

učno gradivo na razpolago 

v Microsoft Teams v 

skupini 1. c_strokovna 

teorija (FRIt1).    

Vsa navodila dobite dijaki 
po šolskem mailu. 

Navodila za delo so dijaki 

dobili pri učnih urah. Prav 

tako bodo navodila in 

učno gradivo na razpolago 

v Microsoft Teams v 

skupini 1. e_strokovna 

teorija (FRIt1).    

Navodila za delo so dijaki 

dobili pri učnih urah. Prav 

tako bodo navodila in 

učno gradivo na razpolago 

v Microsoft Teams v 

skupini 1. f_strokovna 

teorija (FRIt1).    

FRIt2 Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

Dijaki morajo dokončati 
vse estetske vaje, ki smo 
jih že delali. 

IZAp  Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Rok Naranđa 
bodo podana v Microsoft 
Teams. 

Spremljajte tudi email. 

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

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje K.Š Zore bodo 

podana v Microsoft 
Teams. Spremljajte tudi 
email. 

Zoran Gajić bo naloge 
dijakom podal v Microsoft 
Teams. 

Dijakom, ki jih poučuje 
Zoran Gajić, bodo naloge 
podane v Microsoft 
Teams 

Dijakom, ki jih poučuje 
Lidia Čerpnjak, bodo 
naloge podane v 
Microsoft Teams.  

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Lidia Čerpnjak  
Marinka Jarm bodo 
podana na e- mail :  

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Kristina Kralj 
bodo podana v Microsoft 
Teams. Spremljajte tudi e-
mail 

Navodila za skupino, ki jo 
poučuje Lidia Čerpnjak  
bodo podane v Microsoft 
Teams.  

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

  

IZAt Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1a.izakra@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku.  Vsa navodila so 
na Arnes učilnicah in v 
Teamsih.  

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1b.izakra@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku. Vsa navodila so na 
Arnes učilnicah in v 
Teamsih.  

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1c.izakra@gmail.com , rok 
za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku. Vsa navodila so na 
Arnes učilnicah in v 
Teamsih.  

Navodila za izdelavo 
seminarske naloge so 
dijaki dobili že zdavnaj, 
oddati jih morajo na 
posebno izbrani mail: 
1d.izakra@gmail.com , 
rok za oddajo je 22.marec 
2020. Vaje bom pregledal 
po obstoječem 
urniku. Vsa navodila so na 
Arnes učilnicah in v 
Teamsih.  

Navodila in naloge bodo v 
Microsoft Teams. 

Navodila in naloge bodo v 
Microsoft Teams. 

  



   

ZNŽ Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi 

  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi 

  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi 

  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi 

  

Navodila za izvajanje 
bodo podana v Microsoft 
Teams – videi, filmčki, 
ppt, učni listi 

  

BON Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

  

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

 

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

 

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

 

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

 

Navodila bodo dostopna v 
Teams. Ob morebitnih 
težavah (npr. Da ste pri 
vnosu v skupino/ekipo 
izpadli, ..) me 
kontaktirajte na služben 
mail. 

 

 


