Pouk na daljavo 3.d POŠ Topolšica
Breda Korošec, prof.
Petek, 3. 4. 2020

Dragi učenec, draga učenka!
Prišli smo do konca tretjega tedna učenja na daljavo? Kakšno se ti zdi učenje? Je
težko? Si že vsi želite nazaj v šolo? Tudi jaz pogrešam vas in naša druženja. Srčno
si želim, da bi se razmere v svetu uredile in da bi lahko zaživeli tako kot smo bili
navajeni. A žal nimamo velikega vpliva na to.
Imamo pa velik vpliv na naše možgane. Ne smemo jih pustiti počivati. Naši
možgani se hitro polenijo in potem nam je učenje še težje. Zato se moramo
skupaj truditi, napenjati svoje možgane in jih razvijati. Zato je dobro, da poleg
tega, da opravljate šolsko učenje, počnete še kaj, kar vas veseli.

Pri poročilih sem slišala novico, ki me je razveselila. Evropska komisija je podelila
Znak evropske kulturne dediščine naši Zdravljici.
Takole so zapisali:
Zdravljica Franceta Prešerna je namreč ena izmed
desetih znamenitosti, ki jim je komisija podelila znak
evropske dediščine, s katerim zaznamujejo dela, ki
pričajo o evropskih idealih, vrednotah, zgodovini in
povezovanju. Prešernova pesnitev med drugim opeva
svobodo in sožitje med narodi.
(https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/znak-evropske-kulturne-dediscine-tudi-za-presernovozdravljico/519024)

Prisluhnimo ji!
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravljica
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Sedaj pa si poglejmo sosednje države naše Slovenije.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Geografija_Slovenije

Slovenija ima 4 sosednje države: Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo.
Kaj misliš, ali v teh državah govorijo enako kot pri nas?
Seveda ne. Tudi pri nas se večkrat zgodi, da nekdo doma
govori drugačen jezik kot v šoli ali službi.
Danes se boš ukvarjal-a z jezikom. Pa ne tistim, ki ti lahko
moli iz ust!

Odpri DZ Slovenščina 2. del na poglavju 9 in reši naloge.
http://ekladata.com/K3wnHwI
cijyOv34GNB8uyHNGyQY/gruff
alo-song-pdf.pdf

Sedaj pa si privošči še glasbo, ki je v drugem dokumentu!

Pa še naloga za vikend! Vključi se v družinsko delo. Pomagaj pospraviti svojo
sobo, odnesti smeti, pripraviti in pospraviti mizo ob obrokih, pospraviti posodo
iz pomivalnega stroja, zložiti nogavice in še kaj. Povprašaj starše, pri čem jim
lahko pomagaš.
Se beremo zopet v ponedeljek!
Bodite zdravi!
Učiteljica Breda
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