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Izobraževanje na daljavo 
Ura:  40/70 in 41/70 
Predmet: 6. A TIT 
Datum: 25. 3. 2020 (4. in 5. ura, 10:40 – 11:25 in 11:30 – 12:15) 
Učitelji: Juretič Marko 
 

Ura:  46/70 in 47/70 
Predmet: 6. B TIT 
Datum: 25. 3. 2020 (1. in 2. ura, 07:45 – 08:30 in 08:35 – 09:20) 
Učitelji: Juretič Marko 
 

 
Pozdravljeni učenci! 
 

Po potrebi popravi ali dodelaj svoj miselni vzorec. Številni ste mi ga že poslali in so 

odlični! Ne belite si glave z učbeniki in gradivom, ki ga nimate. Uporabite to kar imate. 

Na spletu je ogromno vsebin povezanih s temami, ki so odpodaj naštete kot oporne 

točke. Če pa lahko, si pomagaj tudi z učbenikom Prava tehnika 6 str. 80 – 103. 

Navodila za prijavo, v primeru, da si pozabil svojo kodo. 

Miselni vzorec s skupnim imenovalcem - LES - ima naslednje krake: 

• Les v vsakdanjem življenju 

• Pomen gozda za okolje in ljudi 

• Sestava in rast lesa 

• Latnosti lesa 

• Pridobivanje lesa 

• Obdelava lesa 

 

Osnutek miselnega vzorca ste nekateri že poslali. Hvala! Sedaj ga lahko obogatite ali 

dodate kakšne fotografije iz revij, ročno narisane slike... (nič ni potrebno tiskati!). 

Končni izdelek, če ga še nisi, fotografiraj ali skeniraj ali … in mi ga pošlji na moj e-

naslov, v skladu s prvotnim dogovorom, do petka, 27. 3. 2020. Na voljo imaš še 2 x 45 

minut. Več časa pa zagotovo ne potrebujete. 

Če imate kakršna koli vprašanja, pišite na marko.juretic@os-rence.si.  

Dostopen sem tudi na številnih socialnih omrežjih, ki pa jih je potrebno uporabljati 
samo in izključno v vednosti staršev in v skrajnih primerih pomoči. Za nobenega 
učence uporaba le-teh ni obvezna. 

 

Še naprej ostanite zdravi in lep pozdrav, 
Marko Juretič 
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