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Spoštovane učenke 9. razreda!
Čas, ki je pred nami, nam postavlja veliko neznank, daje pa nam tudi nove izzive. Velikokrat
smo zaradi njih na začetku v zagati, a na koncu ugotovimo, koliko novega smo se pri tem
naučili in pridobili. V današnjih izrednih razmerah nam nov izziv predstavlja »učenje na
daljavo«. Skušajmo ga sprejeti kot učenje za življenje, zato vas spodbujam, da zdaj izkažete
svojo zrelost, samostojnost in odgovornost. Ob tem pa seveda ne boste sami, za vso pomoč in
za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sem dosegljiva na elektronski pošti
(tratar.jozica@gmail.com).
Geografsko znanje pridobivate tudi pri izbirnem predmetu RDK. Zaradi specifičnosti
raziskovanja naravnih in družbenih dejavnikov v domačem kraju ( kraj Šalovci), ki je vezano
izključno na terensko delo, bomo pri učenju na daljavo več pozornosti namenile izdelavi
»albuma« domačega kraja, ki ste ga že začele izdelovati. Omenjen izdelek boste ob koncu
šolskega leta predstavile. Gospodarske dejavnosti, oskrbo in promet v domačem kraju boste
raziskale na podlagi sprotnih navodil, ki vam jih bom pošiljala. Medtem, ko bomo analizo
voda skupaj raziskale na terenu, ko se vrnemo v šolo.
NAVODILA ZA DELO
Od 23. 3 .2020 do 27. 3. 2020 (2 šolski uri)
Prelistajte delovni zvezek in rešite naloge, ki so morda ostale še nerešene in smo jih zaradi
terenskega dela prestavljali. V zadnjem tednu pouka na šoli smo izvedle tudi terensko delo,
kjer smo analizirale prsti in rastje v domačem kraju. Zato dopolnite še naloge, ki jih nismo
dokončale.
V nadaljevanju nadaljujte z ustvarjanjem »albuma« domačega kraja.
Če naletite na kakršne koli težave, mi sporočite in podala vam bom dodatna navodila.

Vaše rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj pregledali in preverili. Do petka pa mi na kratko
zapišite in sporočite, kje pri reševanju ste bile uspešne in kje manj uspešne. Kaj od tega, kar
ste se učile, vam je bilo najbolj všeč in zakaj.
Pri novem načinu učenja vam želim veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti.
S prijaznimi pozdravi v upanju, da ostanete zdravi in pazite nase.
Učiteljica Jožica Tratar

