
 

 

 

 

Spoštovani osmošolci in devetošolci! 

 

Teden učenja na daljavo je že za nami in vsi ste bili pri tem precej uspešni. Nekateri dosledno 

in pravočasno sledite navodilom, ki ste jih prejeli. Zato spodbujava tudi tiste, ki to nekoliko 

manj upoštevate, da poskušate, kar se da sproti delati. Lepo je tudi, da že vmes med delom 

zapišete in pošljete sporočilo, kjer nama sporočite, kako vam poteka učenje na daljavo. Za vso 

pomoč in za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sva vam vedno na voljo, sporočite in pišete na 

elektronsko pošto (tratar.jozica@gmail.com) ali (sandra.skafar@guest.arnes.si) . 

Pri urah ISP utrjujemo, dopolnjujemo in krepimo znanje, ki smo ga obravnavali pri pouku ali 

pa poiščemo dodatni izziv pri učenju, kjer uporabimo in povezujemo veščine in znanje 

različnih predmetov.  

Takšen izziv v današnjih izrednih razmerah je lahko tudi korona virus oz. Covid 19.  Vemo, 

da se je razširil že po celem svetu (govorimo o pandemiji) in uničil tisoče človeških življenj.  

Prav tako smo tudi v Sloveniji razglasili epidemijo, zaradi katere je vlada Republike Slovenije  

uvedla že vrsto ukrepov, s katerimi želi uspešno zajeziti nadaljnjo okužbo. Tudi naše življenje 

se je temu primerno prilagodilo, sami namreč doživljamo čas, ko pouk poteka na daljavo.  

 

Tako sva tudi naše  aktivnosti pri urah ISP prilagodili vsebinam, ki se navezujejo na 

epidemijo Korona virusa. Spletni portal: zemljevid Koronavirusa  vam ponuja veliko 

podatkov o pandemiji po svetu in pri nas. Ti se tudi dnevno spreminjajo, osvežujejo in so 

opremljeni še s kartami sveta, Evrope in Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Šalovci 
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NAVODILA ZA DELO 

Od 30. 3. 2020 do … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblikovati grafikone v Excelu se bomo učili v kratkem pri matematiki.  

Devetošolci grafične prikaze že oblikujete pri geografiji, kjer preglednice tudi uporabljate v 

Excelu. Morda je prav, da se med sabo povežete in si drug drugemu pomagate.  

 

Sproti naju obveščajte in na kratko zapišite, kje pri aktivnostih ste bili uspešni in kje manj 

uspešni. Kaj od tega, kar ste se učili/ustvarjali vam je bilo najbolj všeč in zakaj. 

Želiva vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da ostanete še naprej zdravi in pazite nase. 

 

Učiteljici Jožica Tratar in Sandra Vereš 

 

 Na omenjenem spletnem portalu dnevno spremljajte število obolelih in umrlih z okužbo s 

Korona virusom po svetu, v Evropi, v Sloveniji in v domači regiji (Prekmurje). 

 V excelu ali wordu izdelajte preglednice (štiri, za vsako območje), kamor dnevno vpisujete 

podatke o številu obolelih in umrlih z okužbo s Korona virusom. 

 Po tedenskih časovnih obdobjih jih uredite in prikažite z grafikoni.  

 Podatke zberite tudi mesečno in jih prikažite z grafikoni. 

 Naredite lahko več vrst grafikonov, potem pa razmislite, kateri grafikon najbolj nazorno 

prikazuje stanje okuženih in umrlih po tednih, mesecih. 

 Z zbiranjem podatkov pričnete že v ponedeljek, 30.3.2020. 

 Če želite, lahko raziskavo razširite tudi na ostale države ali kar se vam zdi zanimivo. 

 

Če ob tem naletite na kakršne koli težave, naju obvestite in dobili boste dodatna navodila. 


