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Spoštovani učenci 7. razreda!
Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem
navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko izkazali
svojo zrelost, samostojnost in odgovornost (že kot osnovnošolci se boste z učno snovjo soočili
kot študentje). Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo življenje. Seveda vam bom ob tem
v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte
(breda.kercmar@guest.arnes.si).
Zadnji teden pouka smo naredili uvod v glagolske naklone. Ker gre za zahtevno učno snov, ki
bi jo brez večkratne razlage le s težavo usvojili, sem se odločila, da bomo to snov zaenkrat
»preskočili«. Tako sem izbrala učne vsebine, ki jih boste lahko samostojno predelali, ob
morebitnih nejasnostih pa me lahko kadar koli preko elektronske pošte prosite za pomoč.
NAVODILA ZA DELO od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (4 šolske ure)
Učna snov: KAŠKAJI – NOMADI JUGOVZHODNEGA IRANA (OPIS ŽIVLJENJA
LJUDI), Samostojni delovni zvezek (stran 108 – 114)
Dejavnost učencev/navodila za delo
1. ura UVODNA MOTIVACIJA (str. 108)
Vaša prva naloga je, da s pomočjo navodil na strani 108 pod rubriko Uvodna motivacija
predstavite življenje ljudi v Slovenije. To pomeni, da tvorite zapis, kako bi nekomu, ki pride iz
tujine, predstavili značilnosti življenja ljudi v Sloveniji. Pri tem si pomagajte s primeri
vprašanj, ki so zapisani v DZ.
Zapise mi v ponedeljek pošljite na moj elektronski naslov, da jih preverim in podam povratno
informacijo.
2. in 3. ura Opis življenja ljudi (Kaškaji – nomadi jugozahodnega Irana), stran 108 – 114,
do 10. naloge
Preberite izhodiščno besedilo o Kaškajih – nomadih jugozahodnega Irana (po potrebi tudi
večkrat).
V zvezek si zapišite naslov besedila, nato za vsak odstavek (ki so označeni) zapišite ključne
podatke – pomeni, kaj ste izvedeli iz posameznega odstavka.
Nato rešite naloge v delovnem zvezku, ki sledijo besedilu (stran 110 do 113).
Ob koncu preberite zapis v rumenem okvirčku – značilnosti Opisa življenja ljudi v dani
državi/skupnosti. Povzetek s ključnimi podatki zapiši v zvezek.
Vaše rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj preverili.
4. ura Tvorba naloga – Primerjava tradicionalne slovenske in kaškajske poroke (10.
naloga, stran 114)
Preberi si navodila pri 10. nalogi, stran 114 v DZ. Oblikuj besedilo in ga zapiši na računalnik,
pri tem upoštevaj vsa zapisana navodila.
Besedila mi v četrtek pošljite na moj elektronski naslov, da jih preverim in vam posredujem
povratno informacijo.
Glede na dano situacijo, ko ne vemo, kako dolgo bo potekal pouk na daljavo, sem se odločila,
da bom vaš trud (delo od doma) tudi ovrednotila.
Želim vam uspešno delo. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli!
S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,
učiteljica Breda Kerčmar
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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