Lepo pozdravljen/-a!
Od takrat, ko sva se zadnjič videla, se nama je življenje pošteno obrnilo na glavo. Pred
nama je zanimiva dogodivščina, nova tako zame kot zate. Poskušal te bom voditi skozi
učenje, ti pa poskušaj slediti zaporedju korakov in mojim nasvetom. Menim, da bo tako
lažje. Če česa ne boš razumel, mi piši. Pomagal ti bom.
Zdaj pa na današnjo učno uro:
1. Ne ustraši se dolgega besedila. Vem, da imam pred sabo sposobnega in vztrajnega
učenca.
2. Za ogrevanje se spomniva na nekaj izjemno pomembnih stvari. Klikni SEM in
prisluhni.
3. V situacijah kot je ta, v kateri se trenutno nahajamo, ko hitro širjenje nalezljive bolezni
narekuje odločno ukrepanje in močno vpliva na naše življenje, je izjemno pomembno,
da ostanemo osredotočeni, odgovorni, disciplinirani in odločni. V državi v primeru
razglasitve epidemije pričnejo veljati posebni ukrepi, ki se jih moramo državljani
držati. Na prvem mestu sta sedaj zdravje in varnost nas državljanov in ostalih ljudi, ki
so se v tem trenutku znašli na ozemlju Republike Slovenije.
Preberi ČLANEK in v zvezek za DKE zapiši odgovore na vprašanji (naslov izberi sam):
Kaj pomeni izraz epidemija?
Kakšna je razlika med epidemijo in pandemijo?
4. Zdaj, ko poznaš pomena teh dveh besed, morda lažje razumeš, za kako resno stvar
gre. Ko je stvar resna, potrebujemo načrt.
Vzemi list velikosti A4 in naredi načrt, v katerem boš prikazal, kako si boš organiziral
svoj teden. V njem predvidi čas za vstajanje, učenje, prosti čas in ostale aktivnosti, pri
katerih boš kot član družine sodeloval. Sobota in nedelja naj bosta namenjeni počitku.
Uporabi barve in naredi ličen in tebi uporaben tedenski urnik. Obesi ga na steno,
hladilnik ali nad svojo pisalno mizo. Služi naj ti kot pripomoček, s katerim se boš lažje
znašel pri učenju. Pomagal ti bo ohranjati osredotočenost na to, na kar ne smeš
pozabiti: da izgrajevanje znanja zahteva lastno aktivnost, rednost, odgovornost in
vztrajnost pri delu.
Načrt
fotografiraj
ali
skeniraj
in
ga
pošlji
na
moj
e-naslov
geografija.sola.bogojina@gmail.com. Najbolje je, da to storiš takoj, ko načrt
narediš, pričakujem pa ga do petka, 27. 3. 2020, zvečer.
Zaključiva z ohlajanjem.
Prisluhni PESMI in razmisli, kaj prijaznega danes lahko storiš za člane tvoje družine. Ko
se domisliš, to tudi stori.

Upam, da je bila današnja dogodivščina dovolj velik izziv, da si lahko pokazal svojo
odločenost, da prevzameš kontrolo nad svojim učenjem v svoje roke. Želim ti uspešen,
miren in zdrav teden. Imej se rad in imej rad tiste, ki imajo radi tebe.

