
 

Pozdravljeni! 

Za nami sta že 2 tedna pouka na daljavo in »prisilne« ločenosti od prijateljev, sošolcev, učiteljev …  

V prvih dneh smo bili vsi malo v šoku in zmedeni, tudi jaz sama. Sedaj pa so se stvari počasi umirile in postavile v nove 

tirnice. Zato je tudi meni malo lažje. 

Zanima me, kako ste vi, moji Ajevci? Kaj počnete poleg šolskih obveznosti? Kaj vam je najbolj všeč in česa ne marate v teh 

za nas popolnoma novih okoliščinah? Kaj najbolj pogrešate? 

Če imate željo, možnost in čas mi napišite kakšno vrstico, predvsem tisti, ki se mi še niste oglasili. Bom zelo vesela 😊 

marija.lampret@sola.velike-lasce.si  

Povedati vam moram, da sem zelo ponosna na vas. Starši so sporočili, da opravljate naloge, ki vam jih učitelji pošiljamo in 

ko naletite na težavo, se obrnete drug na drugega in si pomagate. Pokazali ste, da ste odgovorni in solidarni, da ste pravi 

prijatelji. 

Prilagam vam še sposojeno tabelo o tem, kako razmišljamo. Je zanimiva … Vzemite si čas, jo natisnite/narišite na list 

papirja in izpolnite. Ni je potrebno pošiljati, ampak naj vam pokaže vaše razmišljanje v teh dneh. Če želite, si jo lahko 

obesite v sobi.  

Malo obujanja spominov … 😉 

mailto:marija.lampret@sola.velike-lasce.si


      

 

Kaj se lahko danes naučim o svojem razmišljanju 

Navodilo za delo 

Razmisli o trenutni situaciji, ki vlada v Sloveniji. Osredotoči se na koronavirus in posledice, ki jih je širjenje prineslo. Razmisli 

o dejstvih, sebi kot posamezniku, svoji družini, vrednotah, težavah ipd.  

Začni z modrim klobukom (načrtovanjem dela), potem izberi vsak dan samo enega. V desno stran tabele zapiši svoja 

razmišljanja. Naloga je naravnana na šest dni. 

 

Vpiši datum   Moja razmišljanja … 

  

 

Naredim načrt: 
 
Kako se bom lotil/a naloge? 
Kateri klobuk bom izbral/a? 
V kolikšnem času bom končal/a nalogo? 
Kako bom poslal/a povratno informacijo? 
 

 



  
 

 

 
Kaj vem ta trenutek? 
Ka še lahko izvem? 
Kako bom pridobil/a informacije, ki jih 
potrebujem? 
Kako bom izbiral/a informacije? 
 
 

 

  

 

 
Kakšni so moji občutki ta trenutek? 
Kaj mi pravi notranji glas? 
Kaj me skrbi? 
Kakšni so razlogi za skrb v tem trenutku? 
 
 
 

 

  

 

 
 
Kakšne so pozitivne posledice problema? 
Katere so alternativne možnosti rešitve 
problema? 
Kako lahko pridem do pozitivne rešitve? 
 
 

 

  

 

 
 
Kakšno rešitev poznaš? 
Kako lahko pomagaš ali ublažiš težavo? 
Kakšna ideja se ti je utrnila? 
Kako bi jo lahko izpeljal? 
 
 

 



  

 

 
S kakšnimi težavami se sedaj ukvarjam? 
Kako nevarna je situacija v tem trenutku? 
Kako težko ti je sedaj? 
 
 
 
 

 

 

Uporabila predlogo Božene Krivec                  

 

 

Ostani zdrav! Ostani doma!  

Mojca Lampret    

                                                                                                                                              


