
PRVA POMOČ PRI UČENJU OD DOMA 

Dragi dijaki! Pripravili smo nekaj nasvetov za lažje delo od doma. 
Posebej so namenjeni dijakom z odločbami o usmeritvi.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vsi dijaki, ki vam v skladu z odločbo o usmerjanju pripada 

dodatna strokovna pomoč, jo lahko na daljavo koristite 
še naprej. 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči po področjih:

• SLOVENŠČINA
Andreja Vinko (andreja.vinko@ssom.si)

• ANGLEŠČINA: 
Barbara Hrastnik (barbara.hrastnik@ssom.si) 

• NEMŠČINA: 
Sonja Kranjc Kelemina (sonja.kelemina@ssom.si), 
Petra Šraj (petra.sraj@ssom.si)

• MATEMATIKA: 
Mateja Žnidarič (mateja.znidaric14@gmail.com), 
Damijan Visočnik (damijan.visocnik@ssom.si)

• PSIHOLOGINJE: 
Katja Kokol (katja.kokol@ssom.si),
Jerneja Marušič (jerneja.marusic@ssom.si), 
Darja Kramberger (darja.kramberger@ssom.si)

• NARAVOSLOVJE: Karmen Jurčevič
(karmen.jurcevic@ssom.si)

April, 2020

GLASNO BRANJE

Vsak dokument, shranjen v PDF formatu, lahko odprete
s pomočjo Microsoft Edge programa (navadno je to vaš
privzet »odpiralec« PDF dokumentov) in nastavite, da
vam dokument bralnik prebere na glas. Priporočamo
predvsem v primeru, ko vam branje iz ekrana povzroča
težave in ko je v dokumentu veliko besedila.

KALKULATOR

Kadar pri delu potrebujete kalkulator, lahko tega najdete tudi na 
računalniku.

SLOVARJI

Pri učenju slovenščine: https://fran.si/

Tukaj so dostopni vsi 
temeljni jezikovni 
priročniki npr. Slovar 
slovenskega 
knjižnega jezika.

http://www.slovenscina.eu/sloleks

Kadar ste v dilemi, 
kako kaj sklanjati, 
spregati ipd. pa 
uporabite to 
spletno stran.

Pri učenju tujih jezikov: https://en.pons.com/translate

mailto:andreja.vinko@ssom.si
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ČRKOVALNIK

Ker sedaj vse poteka preko spleta, zagotovo veliko tipkate. Če se
pri tem bojite, da bi naredili (pre)več pravopisnih napak, v
Wordu uporabite funkcijo črkovalnika. Črkovalnik vam bo z
rdečo barvo podčrtal besede, ki so narobe črkovane in vam
ponudil pravilen zapis besed.

URNIK 

Če se vam zdi, da vas obveznosti preplavljajo in da pri učenju 
od doma niste najbolj organizirani, vam priporočamo uporabo 
urnika/seznama obveznosti.
https://edussom-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dkramberger_ssom_si/EX
OCqni8pZ1Mq40J9Y8LzS8BxvlxCWpT3rhMDR8506xoFQ?e=bP
QY4r

Prav pride tudi uporaba koledarčka.
https://edussom-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dkramberger_ssom_si/Ecz
Fswj0SVdOljCTBzSjnXMBA24DyGo2T0OY93J1HRDKsw?e=vDfyI
e

POZOR! Oba dokumenta 
(urnik in koledar) si najprej 

shranite na računalnik in 
ga šele potem poljubno 

spreminjajte!

MOTIVACIJA

Po koncu učenja oz. opravljanja določene naloge, si privoščite
nekaj, kar imate radi (sprehod, sladoled, Skype klepet …),
obkrožite se z dobro glasbo, pozitivnimi mislimi, uredite svojo
pisalno mizo tako, da na njej ne bo motečih elementov,
sprostite se, ustvarjajte in veliko se smejte!

VSE BO V REDU.

MISLI, KI JIH LAHKO IZREŽETE IN IMATE NEKJE NA VIDNEM 
MESTU (npr. nad pisalno mizo)

DOVOLJ DOBRO JE 

DOVOLJ DOBRO!

DANES BO DOBER 

DAN.

JAZ SEM SUPER!

ŽIVLJENJE JE LEPO.

NIČ ME NE BO USTAVILO.

PA KAJ! JAZ TO 

ZMOREM.

V kolikor se vam pri 

učenju od doma 

pojavijo kake težave, 

se obrnite na svoje 

razrednike ali na 

svetovalno službo.

Želimo vam uspešno 

delo še naprej!

Pripravili: Katja Kokol in Darja Kramberger

IMAM NADZOR!

TO LETO BO MOJE.

https://edussom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dkramberger_ssom_si/EXOCqni8pZ1Mq40J9Y8LzS8BxvlxCWpT3rhMDR8506xoFQ?e=bPQY4r
https://edussom-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dkramberger_ssom_si/EczFswj0SVdOljCTBzSjnXMBA24DyGo2T0OY93J1HRDKsw?e=vDfyIe

