
 

Kaj se lahko danes naučim o svojem razmišljanju 

 

Navodilo za delo 

Za razmislek imaš na voljo štiri teme. Izberi le eno temo. Temo, ki si jo izbereš, napiši na črto na tretjem listu. 

1. Kako globalizacija vpliva na širjenje bolezni?  

2. Kako nevaren je koronavirus in kako vpliva na delovanje države? 

3. Mediji - širijo resnico ali laži? 

4. Kako karantena vpliva na človeka? 

 

Začni z modrin klobukom (načrtovanjem dela), potem izberi vsak dan samo en klobuk. V desno stran tabele zapiši svoja razmišljanja. 

Naloga je naravnana na šest dni (če želiš, lahko tudi vse naenkrat), potem mi pošlji izpolnjen dokument z imenom in priimkom na el. naslov: 

kristina.stopar@os-iroba.si ali v eAsistentu. Lahko dokument natisneš in fotografiraš ali napišeš v zvezek, fotografiraš ter pošlješ fotografijo. 

 

Rok oddaje naloge: 21. 5. 2020 

 

Naloga bo ocenjena. 
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KRITERIJI USEŠNOSTI 

naloga Dosežene točke 

moder klobuk 
4-5 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2-3 
(pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

bel klobuk 
4-5 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2-3 
 (pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

rdeč klobuk 
4-5 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2-3 
 (pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

rumen klobuk 
3-4 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2 
(pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

zelen klobuk 
4-5 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2-3 
 (pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

črn klobuk 
3-4 

(odgovori smiselno in bogato na vsa 
vprašanja v sklopu) 

1-2 
(pomanjkljivo napiše) 

0 
(ne napiše) 

točnost oddaje naloge 
3 

(oddano v roku) 

1-2 
(rok je bil zamujen, vendar ni bilo 

potrebno dodatno spodbujati učenca k 
oddaji) 

0 
(rok je bil zamujen in je bilo potrebno 
dodatno spodbujati učenca k oddaji) 

 

TOČKOVANJE 

45% (14-19 točk) = zd (2) 

65% (20-23 točk) = db (3) 

79% (24-27 točk) = pdb (4) 

91% (28-31 točk) = odl (5) 

 

 



Izbral/-a sem si temo: __________________________________________________________________________________________ 

 

Ime in priimek: __________________________________   Razred: ___________ 

Datum   Moja razmišljanja … 

 

 

Naredim načrt: 

1. Kako se bom lotil/a naloge? 

2. Kateri klobuk bom izbral/a? 

3. V kolikšnem času bom končal/a nalogo? 

4. Kako bom poslal/a povratno informacijo? 

 

 

 

1. Kaj vem ta trenutek? 

2. Ka še lahko izvem? 

3. Kako bom pridobil/a informacije, ki jih 

potrebujem? 

4. Kako bom izbiral/a informacije? 

 



 

 

1. Kakšni so moji občutki ta trenutek? 

2. Kaj mi pravi notranji glas? 

3. Kaj me skrbi? 

4. Kakšni so razlogi za skrb v tem trenutku? 

 

 

 

1. Kakšne so pozitivne posledice problema? 

2. Katere so alternativne možnosti rešitve 

problema? 

3. Kako lahko pridem do pozitivne rešitve? 

 



 

 

1. Kakšno rešitev poznaš? 

2. Kako lahko pomagaš ali ublažiš težavo? 

3. Kakšna ideja se ti je utrnila? 

4. Kako bi jo lahko izpeljal? 

 

 

 

1. S kakšnimi težavami se sedaj ukvarjam? 

2. Kako nevarna je situacija v tem trenutku? 

3. Kako težko ti je sedaj? 

 

 

 


