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Učenke in učenci, lepo pozdravljeni! 

 

Na teh straneh boste našli potrebna gradiva, izzive in navodila za 

izobraževanje domovinske in državljanske kulture in etike na 

daljavo. 

V prihodnjih tednih bomo komunicirali in se učili v digitalnem svetu.  

V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti. 

Alvin Toffler 

Učne napotke boste lahko vsak teden poiskali pod zavihkom vam 

ustreznega razreda. 

Da bomo lahko dobro in učinkovito sodelovali, vas, učenke in učenci, 

prosim, da se držite navodil. Če ni drugače zapisano, pričakujem, da učno 

snov prepišeš ali pa natisneš in prilepiš v zvezek. Če pa bo potrebno, mi 

boš določene izdelke poslal na vpogled - do dogovorjenega roka mi jih boš 

poslal na elektronski naslov: forstner.barbara@gmail.com.  

V kolikor se zgodi, da svojih zadolžitev do roka izjemoma ne boste mogli 

opraviti, mi, prosim, po elektronski pošti pošljite pojasnilo, kaj vas je pri 

tem oviralo, in napišite, do kdaj boste zadolžitev opravili. Med pisanjem ne 

pozabite na bonton in vljudnost pri elektronskem komuniciranju (glej 

zavihek pomoč pri delu, ki je na spletni strani naše šole). 

 
Kako se dotikate ljudi v času, ko se jih ne smemo dotikati? 

Slovenski filozof in pisatelj Mirt Komelj pravi: z besedo. 
 
 

 

 

 

 

Učiteljica Barbara Forstner 
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Preberi članek (klik na https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-je-epidemija-in-kaj-

pandemija-288496.html ) in v zvezek za DKE zapiši odgovore na 

vprašanja (naslov izberi sam): 

 

1. Kaj pomeni izraz epidemija? 

 

2. Kakšna je razlika med epidemijo in pandemijo? 

 

3. Opiši (ali nariši) simbol organizacije WHO. Te spominja na kakšen 
podoben simbol, ki si ga že spoznal pri pouku?  

 

4. Kako si razlagaš naslednji prikaz: 
 

 

5. Kako se ti in tvoji družinski člani držite vladnih ukrepov?  

https://www.delo.si/novice/slovenija/kaj-je-epidemija-in-kaj-pandemija-288496.html
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