
Dragi moji učenci! 

 

Dva tedna »pouka na daljavo« sta mimo. Kako gre hitro čas, pa čeprav smo doma. Kako ste? Kako vam gre? 

Jaz moram zase reči, da mi takšna šola vzame kar veliko časa: 

- Pripravljam gradivo za posamezne razrede, 

- Urejujem spletno učilnico za predmet geografija 

- Razmišljam o tem, kako čim enostavneje a še vedno zanimivo podati neko snov, 

- Odgovarjam na pošto staršev, 

- Pišem odgovore učencem, ki mi pošiljajo njihovo domače delo (kadar to zahtevam), 

- Urim se v različnih pristopih dela na daljavo, 

- Z geografi različnih šol izmenjujem primere dobrih praks, delim uporabne povezave, izmenjujem mnenja,…. 

- Komuniciram z vodstvom šole in z učitelji strokovno razpravljam o našem delu ter se sprašujem, kako stvari izboljšati, 

- Ogledujem si geografske posnetke, filmčke in dokumentarne oddaje z namenom ugotoviti, kaj je uporabno in kaj ne, 

- Potem pa sem še mama (poskrbim, da moji hčeri vsakodnevno opravita njuno šolsko delo), poskrbim za gospodinjska opravila, gibanje na 

svežem zraku in komaj mi še ostane kaj energije za branje knjige, kakšno družabno igro, ki jo skupaj odigramo ali pa samo pogovor v 

krogu moje družine 

 

Skratka, življenje se je vsem nam kar zelo spremenilo. Hvaležna sem, da smo zdravi, da smo skupaj in upam, da ste tudi vi. 

Vas pa zelo pogrešam! Učitelj ni učitelj brez učencev, zato bi bila zelo vesela, če bi dobila tudi od vas kakšen glas.  

Pišite mi na andreja.sveticic@sola.velike-lasce.si in mi povejte, kako ste, kaj 

pogrešate, kaj vam je všeč, kaj počnete. Vesela bom vaše pošte in z veseljem vam 

bom odgovorila! 

 

Ostanite zdravi! 

P.S. Na naslednji strani je pa za doma!       
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Kaj se lahko danes naučim o svojem razmišljanju? 

Navodilo za delo 

Razmisli o trenutni situaciji, ki vlada v Sloveniji. Osredotoči se na koronavirus in posledice, ki jih je širjenje prineslo. Razmisli o dejstvih, sebi kot posamezniku, svoji družini, 

vrednotah, težavah, ipd.  

Začni z modrim klobukom (načrtovanjem dela), potem izberi vsak dan samo enega. V desno stran tabele zapiši svoja razmišljanja. Naloga je naravnana na šest dni. Da boš 

lažje razmislil, imaš na voljo 14 dni. (Dokumenta ni potrebno tiskati, nariši ga na A4 bel papir; ko se vidimo, mi ga boš prinesel v šolo.) 

 

Vpiši 
datum 

  Moja razmišljanja … 

 

 

Naredim načrt: 
Kako se bom lotil/a naloge? 
Kateri klobuk bom izbral/a? 
V kolikšnem času bom končal/a nalogo? 
Kako bom poslal/a povratno informacijo? 

 

 

 

Kaj vem ta trenutek? 
Ka še lahko izvem? 
Kako bom pridobil/a informacije, ki jih potrebujem? 
Kako bom izbiral/a informacije? 

 

 

 

Kakšni so moji občutki ta trenutek? 
Kaj mi pravi notranji glas? 
Kaj me skrbi? 
Kakšni so razlogi za skrb v tem trenutku? 

 

 

 

Kakšne so pozitivne posledice problema? 
Katere so alternativne možnosti rešitve problema? 
Kako lahko pridem do pozitivne rešitve? 

 

 

 

Kakšno rešitev poznaš? 

Kako lahko pomagaš ali ublažiš težavo? 
Kakšna ideja se ti je utrnila? 
Kako bi jo lahko izpeljal? 

 

 

 

S kakšnimi težavami se sedaj ukvarjam? 

Kako nevarna je situacija v tem trenutku? 
Kako težko ti je sedaj? 
 

 

Uporabila predlogo Božene Krivec 


