Pozdravljeni, učenci! 
Kot ste navajeni že od prejšnjega tedna, bomo tudi v tem nadaljevali z učenjem na
daljavo, le da bo delo ta teden bolj razdeljeno. Vsak dan boste namreč dobili navodila
za tekoči dan po predmetih. Včasih bodo navodila za 2 uri skupaj, tako da bodi pozoren,
kaj piše na začetku dokumenta.
Pri vsakem predmetu se potrudi po svojih najboljših močeh. Ob dilemi, nejasnosti,
vprašanju,
…
sem
vam
na
voljo
na
elektronskem
naslovu:
jasmina.melavc@guest.arnes.si. Uporabite ga lahko tudi za posredovanje vaših
izdelkov, jih bom vesela. Če sami maila nimate, prosite starše za pomoč.
Vem, da je situacija nova za vse skupaj, ampak verjamem, da nam bo skupaj uspelo.
PS: Pri podajanju navodil bom uporabljala moško obliko (razložil, napisal, …), kar pa ne
pomeni, da ste dekleta izvzeta, le meni je tako lažje. 

DRU (ponedeljek, 23. 3. 2020)
Odpri zvezek za družbo in vanj zapiši velik naslov »ZGODOVINA«.
Pod naslov, pod točko 1 za to besedo napiši vsaj 5 asociacij (besede oz. besedne zveze,
ki se ti najprej pojavijo v mislih, ko slišiš nek izraz).
Pod točko 2 v vsaj eni povedi zapiši, kaj je po tvoje zgodovina, torej, kako bi ti nekomu
razložil, kaj je zgodovina.
Nato v učbeniku za družbo poišči naslov »Preteklo je že veliko časa« in preberi prvo
stran omenjene teme. Zdaj, ko točno veš, kaj je zgodovina in kaj vse preučuje, to zapiši
pod točko 3.
Pod točko 4 zapiši dogodek, ki se ti je zgodil v zgodovini tvojega življenja, torej v tvoji
preteklosti (od 5 do 10 povedi).
Dodatno (če imaš možnost): Enemu od staršev, starih staršev, … pripoveduj o tvojem
dogodku. Vprašaj ga, ali se mu je kdaj zgodilo kaj približno podobnega v njegovem
otroštvu in pod točko 5 zapiši, ali so se pojavile kakšne razlike. Npr.: Jaz sem omenil, da
sem mami poklical po mobilnem telefonu, moj stari oče pa je prijatelja poslal po pomoč.
V zvezek:

1.
2.
3.
4.
5.

ZGODOVINA

Asociacije:
Moja definicija zgodovine:
Definicija zgodovine:
Dogodek iz moje preteklosti:
(NI NUJNO) Razlike v mojem dogodku in v dogodku mojega __________:

