
Teden od 23.3 – 27.3.   DKE za 7. razred  

Lepo pozdravljen/-a! 

Upam, da ste si uredili e- učbenik za DKE: »JAZ, MIDVA, MI«. Navodilo je na 
Groharci poleg tega spodaj »Delo do ponedeljka drugega tedna« To je obvezno, 
urediti do naslednjič, da bomo naprej skupaj lahko delali, ker imate učbenike v 
šoli. 

Od takrat, ko smo se zadnjič videli, se nam je življenje pošteno obrnilo na glavo. 
Pri pouku smo govorili o vrednotah, vplivu okolja na mojo osebnost, 
sodelovanju med nami, strpnosti, konfliktih in poteh, ki vodijo iz njih… Vse to 
lahko sedaj praktično preizkušamo doma. KATERE VREDNOTE SO SEDAJ V 
OSPREDJU? RAZMISLI. 

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

2. 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 (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. Katere vrednote so pri tebi sedaj v ospredju? 
4. Katre poti vodijo iz konflikta, če do njega pride sedaj, ko si doma? 
5. Na kakšen način si lahko doma sočuten in solidaren? 

Lahko prisluhneš PESMI in razmisliš, kaj prijaznega danes lahko storiš za člane 
tvoje družine. Ko se domisliš, to tudi stori.  

NALOGA: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ93hhv1O3s
https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-je-epidemija-in-kaj-pandemija-288496.html
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU


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 in osebnosti zahteva LASTNO DEJAVNOST, 
rednost, odgovornost in vztrajnost pri delu. Napiši mi prosim tudi to, 
koliko časa ti je naloga vzela. 

Načrt in odgovore fotografiraj ali skeniraj in ga pošlji na moj e-naslov: 

barbara.trdina@os-igroharja.si Najbolje je, da to storiš takoj, ko načrt narediš, 
pričakujem pa ga, do petka 27.3.  

Pod "Zadevo" e-pošte napiši: 

NAČRT - Ime in priimek, razred (npr. NAČRT – Barbara Trdina, 7.u). Potrudi se, 
da boš v pomlad lahko skočil brez dolgov.  

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. 

Učiteljica Barbara Trdina 

 


