GEOGRAFIJA 9
Pozdravljeni DEVETOŠOLCI! Po zadnjih informacijah se 25. 5. 2020 vračate v šolske klopi. Če bo to
naša realnost, še nihče ne ve. Se res vidimo? Kako bo potekalo učenje, v kakšni obliki, v kako velikih
skupinah? Vse je še precej negotovo. Tako ali drugače, mi se ne damo, kajne?!? Šolsko leto bomo uspešno
izpeljali do konca. V stilu zmagovalcev, prav? Zdaj nam dejansko manjka le še »foto finish«! Verjetno veste
o čem govorim. Treba bo pridobiti ocene.
Pred vami je teden učenja in PREVERJANJE ZNANJA GEOGRAFIJE. To bo generalka za ocenjevanje znanja, ki
ga bomo izpeljali v prihodnjem tednu.
Gradivo tega tedna sestavljata dva sklopa:
A) obvezno delo – navodila in PREVERJANJE ZNANJA GEOGRAFIJE v spletni učilnici XOOLTIME;
B) neobvezne GEOGRAFSKE NOVICE.
Kviz, ki ga boste rešili za preverjanje znanja mi omogoča takojšen vpogled v vašo aktivnost, prisotnost, vaše
delo in vaše znanje, zato se mi po reševanju kviza v tem tednu posebej javite le tisti, ki imate kakršnakoli
vprašanja. Z veseljem vam bom odgovorila nanje in vam pomagala, tudi pri razumevanju učne snovi. Še
vedno pa iščem radovedne učence in pričakujem geografske novice. Dosegljiva sem v spletnih učilnicah
XOOLTIME in na elektronskem naslovu: geografija.zalec@gmail.com .

A) Pred vami so kratka, jasna navodila za preverjanje znanja.

NAVODILA ZA PREVERJANJE ZNANJA
KAJ
KDAJ
KJE
KAKO

KOLIKO
UČNA SNOV

PREVERJANJE ZNANJA GEOGRAFIJE
15. 5. 2020 ob 17:00 (Bodite točni! Preverjanje vam bo na razpolago točno 45 minut.)
Spletna učilnica XOOLTIME (znotraj eAsistenta) - GEOGRAFIJA
KVIZ ZNANJA
1. Odpreš spletno učilnico GEOGRAFIJA.
2. Ob 17:00 se ti bo odprla naloga.
3. Reši vseh 10 nalog.
4. Ob 17:45 se kviz zaključi. (POZOR! Ne glede na to koliko nalog si rešil, je nadaljnje
reševanje onemogočeno.)
10 vprašanj
→ gospodarstvo Slovenije, delitev Slovenije, Alpske pokrajine, Predalpske pokrajine
(SDZ, str. 58 – 103) Iz učne snovi, ki ste jo obravnavali individualno, z učenjem na
daljavo, bo eno samo vprašanje.

PREVERJANJE ZNANJA JE OBVEZNO! V primeru, da se zaradi tehničnih težav ali drugih tehtnih razlogov
preverjanja ne morete udeležiti, me o tem že vnaprej, kar najhitreje kontaktirajte preko spletne učilnice
XOOLTIME, eAsistenta ali elektronskega naslova: geografija.zalec@gmail.com
V času preverjanja znanja bom prisotna, dosegljiva v spletni učilnici in preko elektronske pošte.
REŠITVE PREVERJANJA ZNANJA vam bom v obliki gradiva znotraj spletne učilnice in na spletni strani šole
pripela v petek, 15. 5. 2020 ob 18. uri.
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OPOMNIK ZA OCENJEVANJE ZNANJA
KAJ

OCENJEVANJE ZNANJA GEOGRAFIJE

KDAJ
22. 5. 2020 ob 17:00 (petek)
Ocenjevanje znanja bo potekalo na identičen način kot preverjanje znanja, zato je izredno pomembno,
da ta teden pristopite k preverjanju znanja! Podrobnejša navodila za ocenjevanje in kriteriji za
ocenjevanje znanja bodo objavljeni naslednji ponedeljek (18. 5. 2020).

B) V preteklem tednu smo vsi skupaj nestrpno pričakovali nove sprostitve ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa. Tudi mediji so se ukvarjali predvsem z razsežnostjo epidemije in dogajanji okrog nje, zato
so geografske novice precej okrnjene.

GEOGRAFSKE NOVICE
9. maj – DAN EVROPE in naš projekt EVROPSKA VAS
Dan Evrope praznujemo 9. maja, ko se spominjamo
zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije iz
leta 1950, ki je prispevala k začetku povezovanja
držav v Evropsko unijo ter tako k miru in enotnosti
med narodi. Francoski zunanji minister Robert
Schuman je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal
novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi
zagotavljala trajni mir med narodi Evrope.

Vir:https://ec.europa.eu/slovenia/events/europe-day_sl

Naša šola sodeluje v projektu EVROPSKA VAS, ki je vezan na praznik EVROPSKE UNIJE. Vseslovenski projekt Evropska vas je po
številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji. Projekt v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje, organizira ga
Evropska hiša Maribor. Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje
drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci in učitelji iz različnih
slovenskih krajev na inovativen način spoznavamo države Evropske unije, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9.
maj) predstavimo na zaključnih prireditvah po Sloveniji (Puconci, Zgornje Gorje, Nova Gorica, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Celje,
Koper, Maribor, Slovenj Gradec). V tem šolskem letu smo na naši šoli spoznavali ITALIJO. Zaradi epidemije koronavirusa zaključna
prireditev ni bila izpeljana.

Tako so v času šole v naravi na temo Italije ustvarjali naši osmošolci:
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15. maj – SVETOVNI DAN DRUŽINE
Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za
svetovni dan družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati
zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z
ustreznimi domačimi politikami.

Vir: https://vfokusu.com/post/383824/15maj-je-mednarodni-dan-druzine

17. maj – SVETOVNI DAN TELEKOMUNIKACIJ IN INFORMACIJSKE DRUŽBE
27. marca leta 2006 je Generalna skupščina razglasila 17. maj za svetovni dan telekomunikacij in
informacijske družbe. S tem je hotela povečati zavedanje o novih možnostih, ki jih uporaba interneta in
drugih informacijskih ter komunikacijskih sredstev lahko prinese družbi in gospodarstvu.
Pri geografiji veliko govorimo o razvitosti držav, napredku v gospodarstvu in razvoju tehnologije. Poznamo
pojme postindustrijska družba, visoko napredna tehnološka družba, robotika, tehnopolis,...Zavedamo se
pomena rasti ter razvoja proizvodnje in ekonomije. Slovenija spada med razvite, postindustrijske države, na
drugi strani pa poznamo revne, države v razvoju, »tretji svet«. Si predstavljate kako bi se učili na daljavo, če
ne bi imeli možnosti spletne povezave in pametnih naprav?

Vir: https://tehnik.telekom.si/novice/danes-17-5-praznujemoVir: https://val202.rtvslo.si/2012/05/17-maj-dan-informacijske-druzbe
svetovni-dan-telekomunikacij-in-informacijske-druzbe

KORONAVIRUS kot geografski fenomen?
Še vedno spremljamo epidemijo koronavirusa, sprostitve ukrepov za zajezitev širjenja virusa, vračanje zaposlenih v
proizvodnje obrate, ljudi na ulice, v parke in druge občine, odpiranje mehaničnih delavnic, avtopralnic, frizerskih in
kozmetičnih salonov, odprtje teras lokalov... Počasi se bodo otroci vračali v vrtce in učenci v šole, a pod strogimi
pogoji in z obveznimi omejitvami. Število evidentirano okuženih in umrlih se trenutno počasi zmanjšuje. Kakšne
posledice pa bo čutilo gospodarstvo in prebivalstvo? Z zagotovostjo lahko rečemo; na kratki rok, nepopravljive.
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