
 

 

 

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 spodbujam 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 nam sporočite, kako vam poteka učenje na daljavo. Za vso 

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

elektronsko pošto (tratar.jozica@gmail.com). 

Tudi pri razredni uri je v redu, da se v teh izrednih razmerah, ko ne moremo biti skupaj, 

pogovarjamo ali beremo preko spletnih strani ali drugih socialnih omrežij. Ker je danes vso 

naše življenje prilagojeno epidemiji Korona virusa, vsi smo namreč vpeti in spremljamo 

dogodke na različnih medijih, bomo tudi mi pri razrednih urah namenili več časa in aktivnosti 

tej tematiki. Vsak izmed vas zagotovo v tem času spremlja ali pa vsaj malo pozna mladinsko 

oddajo »Izodrom«, ki je na sporedu vsak dan med delovnikom od 9:10 do 10:00 ure. Oddajo 

spremlja veliko mladih, saj se vanjo večkrat vključujejo ali pa tudi s svojimi prispevki 

zapolnjujejo vsebine Izodroma. Izodrom ponuja različne vsebine, od izobraževanja do svežih 

informacij in razvedrila. Tudi, če oddajo zamudite in je ne morate spremljati ob tistem času, si 

jih lahko ogledate nazaj na spletnem portalu: https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-

oddaja-za-otroke/174679078  in izbirate med različnimi vsebinami oddaj.  

Najprej vprašanje za razmislek: Zakaj se oddaja sploh imenuje »Izodrom« in ne 

»Infodrom«? 

NAVODILO ZA DELO 

Od 30. 3. 2020 do … 
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Z učiteljico Ivano sva  medpredmetno povezali vsebine in aktivnosti, ki jih boste opravili pri 

razredni uri in uri angleščine.  

 Razdeljeni v  dve skupini boste  pripravili videoposnetek z naslovom: » Kako živimo 

epidemijo?« Naj bo ta naslov le vaš izziv za oblikovanje videoposnetka.  Naslov 

videoposnetka lahko prosto spremenite oziroma dopolnite. Pri pripravi in oblikovanju 

videoposnetka bodite čim bolj kreativni, inovativni ter ob tem spodbujajte mlade k 

ozaveščanju na prijeten, razvedrilni način. Oddajo »Izodrom« vzemite kot iztočnico 

oziroma navdih pri pripravah vašega videoposnetka. 

 V skupinah ste razdeljeni po spolu, torej 1. skupina deklice in 2. skupina fantje. 

 Vsaka skupina učencev prosto imenuje ime svoje skupine in ga pošlje na elektronske 

naslove obeh učiteljic. Imeni naj bosta kreativni, lahko tudi odštekani. Tudi delo v 

skupinah si natančno razdelite in določite vodjo skupine. O tem obveščajte učiteljici. 

 Videoposnetek ne sme biti predolg in ne prekratek, predlagava da lahko traja največ od 10-

15 minut. Lahko pa tudi sami prosto izberete, vendar pri tem ne zaidite v skrajnosti.   

 Dodatna navodila o oblikovanju in sestavi videoposnetka boste dobili od učiteljice Ivane. 
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Sproti naju obveščajte in na kratko zapišite, kako potekajo aktivnosti, kje vam gre bolje od 

rok in kje se kaj zatika.  

Vaše videoposnetke pričakujeva do ponedeljka, 20. 4. 2020. Hkrati nama na kratko zapišite 

in sporočite, kaj od tega, kar ste se učili/ustvarjali/pripravljali vam je bilo najbolj všeč in 

zakaj. 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

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

 

Učiteljica Jožica Tratar  

 


