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Vinica, 22. 3. 2020 

 

Spoštovani starši! 

Ponovno se obračam na vas. Verjamem, da vaši šolarji marljivo in vestno 

opravljajo šolsko delo. Kot vidite, še nekaj časa bomo primorani imeti pouk na 

daljavo. Prejšnji teden smo snov ponavljali in utrjevali. V tem tednu bo pa 

potrebno z učenjem naprej. V gradivih za učence sem vse napisala, kako 

dostopate do elektronskih učbenikov in interaktivnih vsebin. Ne obupajte, če 

nekaj časa spletna stran Lilibi ne bo delala. Tudi sama moram večkrat počakati, 

ker je spletna stran zelo obremenjena in posledično pride do krajših motenj. 

Gradiva sem objavila za tri dni in bodo dostopna tudi v spletni učilnici. V četrtek 

ponovno naložim učno snov zato redno spremljajte našo spletno stran. Pri zapisu 

pisanih črk ima Lilibi posnetke, kako se zapišejo posamezne črke. Tudi, če vi 

poznate nekoliko drugačen zapis črke in je pravilen, ne bo nič narobe. Zapisi 

nekaterih velikih pisanih črk se nekoliko razlikujejo od zapisa, katerega smo se 

mi učili v šoli. Sama sem šla po smernicah Pedagoške fakultete.   

Tudi ko bodo vaši otroci brali besedilo iz elektronskega učbenika, se besedilo da 

povečat. Spodaj poiščete orodjarno in na njo kliknete. Desno ob robu se vam 

bodo odprle ikone. Poiščete lupo in z njo označite del besedila, ki se bo nato 

povečalo. Ko odprete elektronski učbenik, se spodaj lahko tudi željena stran, da 

ne iščete predolgo. Je pa potrebno najprej zbrisat trenutno stran (backspace), 

nato vpišete željeno stran in pritisnete tipko enter.  Če bi želeli, da se vam 

prikaže le ena stran, morate v spodnjem delu izbrati tale znak    (način prikaza). 

Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, me kontaktirajte na mojo spletno pošto 

mihelic.kristina@guest.arnes.si ali pa pokličite. Tudi šolarji mi lahko pošljejo, če 

želijo povratno informacijo ali fotografijo katerega od izdelkov. 

Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. 

 

 

                                                                                Učiteljica Kristina Mihelič        
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