GEOGRAFIJA 6: OCENJEVANJE

ZNANJA IZ GEOGRAFIJE

Pozdravljeni ŠESTOŠOLCI! Tako, pa je generalka za nami. Moje skrbi so zdaj odveč in prepričana sem, da
tudi vaše. Dokazali ste, da obvladate delo z računalniki, se znašli v spletni učilnici, rešili kviz iz znanja
geografije, preverili svoje znanje in spoznali, da ste se v tem šolskem letu pri predmetu geografija veliko
naučili. V tem tednu še enkrat ponovite učno snov geografije, v četrtek pa zaprite in pospravite zvezke,
delovne zvezke ter atlase in individualno, brez pomoči zbrano rešite kviz. Verjamem v »fair play«!!!
Vedno sem vam na voljo za vprašanja na elektronskem naslovu: geografija.zalec@gmail.com .
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OCENJEVANJE ZNANJA GEOGRAFIJE
21. 5. 2020 ob 16:00 (Bodite točni! Ocenjevanje vam bo na razpolago točno 45 minut.)
Spletna učilnica XOOLTIME (znotraj eAsistenta) - GEOGRAFIJA
KVIZ ZNANJA
1. Odpreš spletno učilnico GEOGRAFIJA.
2. Ob 16:00 se ti bo odprla naloga.
3. Reši vseh 10 nalog.
4. Ob 16:45 se kviz zaključi. (POZOR! Ne glede na to koliko nalog si rešil, je nadaljnje
reševanje onemogočeno.)
10 vprašanj
Ocenjevanje znanja celoletne učne snovi. (SDZ str. 8 – 81)
Iz učne snovi, ki ste jo obravnavali individualno, z učenjem na daljavo, bo eno samo
vprašanje.
Znotraj kviza bo ob vsaki nalogi posebej zapisano koliko točk je vredna.
1 – 4 točke = nzd (1)
5 – 7 točk = zd (2)
8 – 9 točk = db (3)
10 – 11 točk = pdb (4)
12 – 14 točk = odl (5)

OCENJEVANJE ZNANJA JE OBVEZNO!
Prepisovanje ali kakršnakoli druga pomoč ni dovoljena!
V času ocenjevanja znanja bom prisotna, dosegljiva v spletni učilnici in preko elektronske pošte.
REŠITVE OCENJEVANJA ZNANJA (kviz sistemsko označi vse odgovore za napačne) bodo v spletni učilnici
GEOGRAFIJA objavljene v petek, 22. 5. 2020 ob 18. uri.
PRIDOBLJENE OCENE vam bom, v skladu s šolskim pravilnikom o ocenjevanju, sporočila v roku enega
tedna po ocenjevanju znanja, individualno, znotraj spletne učilnice.
Po priporočilih o ocenjevanju znanja na daljavo v posebnih razmerah, ki jih je izdal Zavod Republike
Slovenije za šolstvo (16. 4. 2020), bom pri zaključevanju ocene izhajala predvsem iz ocen pridobljenih do
16. 3. 2020. V primeru, da je učenec med oceno, bom upoštevala napredek učenca v obdobju
izobraževanja na daljavo, odnos do dela in njegove dodatno opravljene naloge (samoiniciativno opravljeno
neobvezno delo).
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GEOGRAFSKE NOVICE (Neobvezen del gradiva - zdaj to že veste.)
14. 5. 2020 – KONEC EPIDEMIJE!?! Slovenci prvi v Evropi!
Po več kot dveh mesecih je vlada 14. maja pozno zvezvečer na dopisni seji presenetljivo preklicala epidemijo bolezni covid-19. Ob tem sicer v veljavi še ostajajo nekateri ukrepi, saj nevarnost širjenja okužbe z
novim koronavirusom ostaja. Konca epidemije še ni
najavila nobena druga evropskadržava.

Vir: http://www.demokracija.si/fokus/dan-84-covid19

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi
kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v
populaciji. Trenutna epidemiološka situacija tako
omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije, ne pa še njihove
odprave v celoti, opominjajo k doslednemu izvajanju
samozaščitnih ukrepov.

Epidemija je bila razglašena 12.marca 2020. Kmalu po razglasitvi epidemije je začelo ugašati javno
življenje. Prvi primer potrjene okužbe je bil v Sloveniji zabeležen 4. marca, do 13. maja so našteli 1464
potrjenih okužb, umrli pa so 103 bolniki s covidom-19. Največja žarišča so bila v nekateri domovih za
starejše.
Infodrom: PREKLIC EPIDEMIJE V SLOVENIJI
https://www.rtvslo.si/tv/oddaja/infodrom/148037232?4d=174693159#modal

Zopet nas je dosegel oblak PUŠČAVSKEGA PESKA (14.5.2020)
»Spoštovani, med objavljenimi novicami na spletni strani 24.ur.com sem zasledil zanimivo GEOGRAFSKO
NOVICO. Prispevek je bil objavljen 14. 5. in avtor piše o tem, da nas je ponoči zajel (saharski) puščavski
pesek. Sledi peska so bile vidne tudi na našem avtomobilu.« Tako je zapisal sedmošolec Jaka in dodal
spletno povezavo:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/ponoci-nas-je-dosegel-oblak-puscavskega-peska.html
V času, ko so godovali LEDENI MOŽJE (Pankracij, Servacij in Bonifacij, od 12. – 14. maja), ko je v zraku
veliko cvetnega prahu, ko goduje tudi Zofka (poznate?), se je v ozračju pridružil še puščavski pesek. Ta
nas ob južnih višinskih vetrovih doseže večkrat letno. Puščavski pesek poskrbi za zmanjšano vidljivost.
Nebo dobi rjavkast videz, ki je zelo izrazit v primeru, ko je prašnih delcev veliko. Ti delci lahko v zraku
lebdijo več dni ali celo tednov. Sperejo jih šele padavine, ki na predmetih in snegu puščajo rjavkasto sled.
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20. maj – SVETOVNI DAN ČEBEL
Osmošolka Lea, se je resno lotila poročevalskega dela, vklopila željo po raziskovanju in zapisala:
»Svetovni dan čebel obeležujemo na dan, ko se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva, Anton
Janša. Ta dan je posvečen prav vsem čebelam in opraševalcem, saj v veliki meri zagotavljajo prehransko
preskrbo. Dobro je vedeti, da jabolk, hrušk, sliv in drugih sadnih dobrot ne bi bilo, če čebele ne bi
opraševale. Človek jih je udomačil prav za pridobivanje medu, voska, in propolisa. Prav tako pa imajo
sposobnost izvrstnega zaznavanja, kar jim pri vsakdanjih opravilih služi v veliko pomoč. Bogato tradicijo
čebelarstva predstavlja čebelarski muzej v Radovljici. Pravijo, da je njihovo največje bogastvo obsežna
zbirka panjskih končnic, ki so značilne samo za Slovenijo in so velika posebnost ljudske kulture. Spoštujmo
čebele!«

21. maj – SVETOVNI DAN SPODBUJANJA KULTURNE RAZNOLIKOSTI za dialog in razvoj
Da bi se bolje izkoriščalo potencial kulture kot
orodja za povečevanje blaginje, trajnostnega razvoja in globalno sožitje v miru, je Generalna
skupščina 20. decembra 2002 razglasila 21. maj za
svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za
dialog in razvoj. V zaključnih dneh leta kulturne
dediščine (2002) je skupščina poudarila pomembno povezavo med zaščito družbene raznolikosti
in med civilizacijskim dialogom.
Vir: https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/spostovanje-kulturne-raznolikosti

22. maj – SVETOVNI DAN BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
Leta 1992 je bila v Rio de Janeiru sprejeta Konvencija o biotski raznovrstnosti,
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) pa je v spomin na začetek njene
veljavnosti 22. maj razglasil za mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Pri nas
ta dan obeležujemo od leta 1996. Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je
pestrost vsega živega na našem planetu Zemlja. Slovenija je biotsko izredno
raznolika država in to moramo razumeti kot nepogrešljivo dobrino, vrednoto,
ki jo je nujno spoštovati in ohranjati.
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KAMPI NA KITAJSKEM, HUDA RESNICA?!?
Osmošolka Špela je sporočila: »Bila sem na aplikaciji Tik Tok, ko je ena punca objavila video kako imajo na
Kitajskem taborišča za muslimane. V videu je bilo prikazano kako jih "kaznujejo" in jih imajo v nekakšnih
kampih. Zato sem odšla pogledati na splet in ugotovila, da se to dogaja že kar nekaj časa.«
Ja Špela, res je, ogromno gorja se dogaja po svetu. Težko branje za vas, osnovnošolce. Hvala za tvojo
senzibilnost – občutljivost na izredne družbene razmere in za tvojo radovednost ter kritičnost. Dolgo sem
premišljevala o tem ali tvoj zapis objaviti ali ne, pa sem se odločila, da je prav, in tega si tudi ti želiš, da se
mogoče še katerega tvojega vrstnika dotaknejo te informacije. In zakaj še, objavljam tvojo novico? Ker si
dejstvom, ki si jih prebrala, dodala tudi lastno mnenje, lastno kritiko. Ta pa je izredno vzgojna! Vas pa –
učenci – na tem mestu vse skupaj prosim in opozarjam (v teh časih, ko ste veliko interaktivni), da ste na
družbenih omrežjih previdni, da se držite bontona obnašanja na spletu, da ste kritični do slišanega in da
preverjate informacije, ki jih zasledite. O varnosti na spletu smo že v šoli veliko govorili, tako da na tem
mestu o tem ne bom. Vas pa vse vabim na spletno stran Safe.si. In hkrati želim, da poznate človeške
pravice, se zavedate dolžnosti ter dojamete, kako srečni smo na tem koščku sveta. Imejmo se radi!
Pomagajmo si.
Tako je nadaljevala Špela: »Taborišča so postavljena na skrivaj in do oktobra 2018, ko jih je kitajska vlada
uradno priznala, je njihov obstoj mogoče potrditi predvsem s satelitskimi posnetki. Del kampov, ki so
namenjeni prevzgoji spominja na zapore. Za neizpolnitev nalog se pogosto uporabljajo fizične kazni. Poleg
Ujgurov so v taboriščih pripadniki drugih etničnih manjšin, zlasti Kazahstanci, ki so tako kot Ujgurji
muslimani.
Zdi se mi pomembno, da izvemo za to, ker je grozljivo, da so samo zaradi svoje vere ljudje obsojeni na
takšno kaznovanje. Leta 2020 smo in že iz zgodovine bi se mogli naučiti spoštovati druge ljudi in njihova
verovanja. Nekoč bo to kdaj zapisano v učbenikih in se bodo otroci spraševali zakaj nismo mi ob tem nič
naredili. Zelo je žalostno, da se ta novica ne širi tako hitro, kot pa kakšne druge bedarije po internetu. Res
je žalostno. Kitajska vlada hvali svoje programe in pravi, da so to samo kampi, da ljudi spremenijo, a temu
ni tako. Ljudem vzamejo dovoljenje, da se njihovi otroci ne morejo šolati in jih prisilijo v to, da se
spremenijo. Da pozabijo svojo kulturo, iz kot prihajajo, kdo sploh so.«
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