
7. A, torek, 31. 3. 2020, DKE 
 
Sedaj nam je že vsem jasno, kakšna je situacija okoli nas ter smo že imeli nekaj časa, da 
se navadimo (ali poskusimo navaditi) na novo stanje. Sigurno pa drži, da se nam je 
življenje na hitro pošteno obrnilo na glavo. 
Kot dogovorjeno se bomo ob sredah ob 10.30 dobivali v spletni klepetalnici. Prilagam 
povezavo https://vox.arnes.si/osdravlje_si-geografija-7-razred/   
Če je kdo pozabil, kako se vstopi, naj še enkrat prebere navodila na 
http://www.osdravlje.si/geografija-2/ pod zavihkom sreda, 25.3.2020. 
 
Zdaj pa k današnji uri: 

 Za ogrevanje se spomni na nekaj izjemno pomembnih stvari. Klikni SEM in 

prisluhni.  

 

 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 in disciplinirani. V državi v 

primeru razglasitve epidemije pričnejo veljati posebni ukrepi, ki se jih moramo 

državljani držati. Na prvem mestu sta sedaj zdravje in varnost vseh, ki so se v 

tem trenutku znašli na ozemlju Republike Slovenije.  

Preberi ČLANEK (klik) in v zvezek za DKE zapiši odgovore na vprašanja 

(naslov izberi sam):  

 

1. Kaj pomeni izraz epidemija?  

2. Kakšna je razlika med epidemijo in pandemijo?  

3. Republika Slovenija je del Evropske unije. S pomočjo spletne strani: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response/european-commissions-action-coronavirus_sl navedi 2 primera, kako 

bo Evropska komisija pomagala državam Evropske unije.  

4. Razmisli in zapiši vsaj 4 primere, kako se je tvoje življenje spremenilo 

zaradi pojava koronavirusa v Sloveniji 

5. Katere vrednote so pri tebi sedaj v ospredju?  

6. Na kakšen način si lahko doma sočuten in solidaren?  
 

 

NALOGA  

Glede na to, da se izteka drugi teden, odkar učenje poteka na daljavo (ter da lahko zadeva 

še traja), upam, da nekaj podobnega že imaš ter da si praktično brez naloge.  

V nasprotnem primeru je to priložnost: 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 morata biti namenjeni počitku. Uporabi barve in naredi 

https://vox.arnes.si/osdravlje_si-geografija-7-razred/
http://www.osdravlje.si/geografija-2/
https://www.youtube.com/watch?v=tQ93hhv1O3s
https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-je-epidemija-in-kaj-pandemija-288496.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_sl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_sl


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 grajenje znanja in 

osebnosti zahteva LASTNO DEJAVNOST, rednost, odgovornost in vztrajnost pri 

delu.  

 

Načrt in odgovore iz zvezka fotografiraj (s telefonom) ali skeniraj in ga pošlji na 

moj email: ales.bobek@guest.arnes.si  

 

Najbolje je, da to storiš takoj, ko načrt narediš, pričakujem pa ga do ponedeljka 6. 4. 

2020.  

Pod "Zadevo" maila napiši:  
NAČRT - Ime in priimek, razred (npr. NAČRT – Aleš Bobek, 7.b). 
  
Mislim, da se zavedaš, da je trenutna situacija zate dovolj velik izziv, da pokažeš svojo 

odločnost in prevzameš kontrolo nad svojim učenjem v svoje roke.  

Želim ti uspešen, miren in zdrav vikend ter prihajajoč teden.  
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