
 

 

 

 

Spoštovani osmošolci in devetošolci! 

Še vedno smo v naši spletni učilnici, kjer se učimo na daljavo. Verjetno bo za nekatere tako 

ostalo še do konca, z nekaterimi pa se vidimo že naslednji teden. Nič hudega, vidim, da ste se 

tega načina učenja že lepo privadili. Vsi skupaj smo namreč postali že pravi računalniški 

mojstri.  

Kako pa kaj poteka delo pri ISP, pravzaprav kako kaj potekata zbiranje in obdelava podatkov 

iz spletnega portala zemljevid Koronavirusa . Ta vam namreč ponuja veliko podatkov o 

pandemiji po svetu in pri nas. Ker se okužba z virusom Covid 19 v zadnjih tednih zmanjšuje, 

se vam verjetno tudi krivulje na grafih spuščajo. 

Naj vas malo spomniva na navodila: 

Od 30. 3. 2020 do … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor vaša obremenitev z učenjem ni velika, vas prosiva, da nama posredujete kakšen del 

raziskave o zbiranju in urejanju podatkov, da vidiva, kako vam delo poteka. 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da vam učenje in delo potekata gladko in uspešno. 

Učiteljici Jožica Tratar in Sandra Vereš 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

 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. 

https://uni-lj.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/18b95bedbc2440bc9fc1067224eb6d25
mailto:o-salovci.ms@guest.arnes.si

