
Kaj se lahko danes naučim o svojem razmišljanju 

Navodilo za delo 

Vpiši datum   Moja razmišljanja … 

 

 

 

6.4.  

Analiza medijev in oblasti: 
Katere osebe najpogosteje nastopajo v 

medijih? 
Kakšno vlogo ima predsednik vlade  in kdo 

je to? 
Katera ministerstva  so zdaj  zelo 

obremenjena? 
Kakšno vlogo ima parlament ali državi 

zbor? 

 V medijih najpogosteje nastopajo: Zdravko 

Počivalšek- minister za gospodarstvo, Jelko Kacin- 

predsednik knjižnega štaba, Tomaž Gantar- 

minister za zdravstvo, Janez Janša- predsednik 

vlade 

 Janez Janša je predsednik vlade in njegova naloga 

je da skrbi za spoštovanje zakonov v državi in 

delovanje družbe 

 Zelo je obremenjeno ministerstvo za gospodarstvo, 

zdravje in finance 

 Parlament sprejema zakone in odloča o ukrepih, ki 

so vezani na situacijo 

 

 

 

7.4. 

 

 

 

 

Kaj vem  o situaciji v državi ta trenutek? 
Kaj  še lahko izvem? 
Kako bom pridobil/a informacije, ki jih 

potrebujem? 
Kako bom izbiral/a informacije? 

 Vem, da je zdaj država na zelo slabšem nivoju kar 

se tiče gospodarstva, financ in zdravja, saj se je v 

tem času veliko industrij zaustavilo in veliko ljudi ne 

dobiva plač ter veliko bolj so ljudje strogi glede 

bolnic, saj se virus hitro širi 

 Lahko bi izvedela koliko možnosti imajo 

mladostniki ali starejši ljudje kar se tiče preživetja 

korona virusa in lahko bi izvedela kdaj bi se širjenje 

virusa in sam virus zaustavilo 

 Informacije lahko pridobim na spletu in na 

raznoraznih medijih 

 Izbrati moram informacije, ki so resnične in ki ne 

pretiravajo o dogodku 

 

 

 

8.4. 
 

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

 Moji občutki ta trenutek so malo ne stabilni, saj še 

sama ne vem kaj bi se zgodilo če bi kdo od bližnjih 

ali celo jaz imel korona virus kaj šele če ga kdo že 

ima, zato bi rada res vsem na svetu priporočala naj 

se držijo domov 

 Notranji glas mi pravi, da bo vse v redu čeprav me 

glede korona virusa veliko stvari zelo skrbi 



  

 Skrbi me kako bom opravila šolo in ali se bo vse 

izteklo, skrbi me tudi kako bomo »preživeli« korona 

virus in ali bo z nami vse v redu  

 Razlogi za mojo skrb so te da mi je mar za družino 

in bližnje in da ne bi rada, da se komu kaj zgodi, 

razlog pa je tudi, da bi rada opravila to šolsko leto, 

da mi ni treba hoditi med počitnicami v šolo  

 

 

 

 

9.4. 

 Kakšne so pozitivne posledice problema? 
Katere so alternativne možnosti rešitve 

problema? 
Kako lahko pridem do pozitivne rešitve? 

 Zame so pozitivne posledice trenutnega problema 

te, da se tisti, ki so malo manj potrpežljivi in imajo 

potrebo po druženju da se lahko tudi oni malo 

privadijo na mir in pridobijo svojo potrpežljivost 

 Mislim, da je že to kar nam govorijo po medijih 

dovolj (umivanje rok, nošenje mask in rokavic, brez 

dotikov itd.). Menim pa, da bi bilo tudi dobro če bi 

tisti, ki delajo v službah imeli dopust kar je npr. pri 

bolnicah zelo težko 

 Do pozitivne rešitve lahko pridem če veliko 

razmišljam in v korona virusu najdem tudi kaj 

pozitivnega in unčikovitega 



 

 

 

  

 

10.4. 

 

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

 Rešitve za korona virus in krize v državi ne 

poznam predlagam pa vsem, da sledijo 

zdravstvenim ukrepom in ostajajo doma in si redno 

umivajo roke itd. 

 Težavo kot sem že prej rekla ne morem ublažiti 

lahko pa čim ve čim ljudem in sama sebi pomagam 

s rednim umivanjem rok, da ostanemo doma, da se 

v trgovino hodi le za nujne primere, itd. 

 Utrnila se mi je ideja, da bi bilo bolje, da med 

počitnicami ne bi hodili v šolo, saj če bi se v tem 

času do počitnic bolezen pomirila in potem bi odšli 

med počitnicami v šolo bi bili spet vsi skupaj (več 

ljudi skupaj) bi se lahko virus spet pojavil, druga 

ideja pa je, da ne bi nobeden od odraslih hodil v 

službo kar pa je kritično, ker potem bolnice ne bi 

delale in tudi trgovine z živili ne zato ne vem še 

kako bi izpeljala to idejo, tretja ideja pa je, da imajo 

tisti, ki zdaj delajo v trgovinah z živili in v bolnicah 

bi lahko imeli dopust za nekaj časa, saj se oni sami 

borijo z virusom, saj imajo več možnosti da zbolijo 

 Ideje, ki sem jih predlagala sam ne bi mogla 

izpeljati, saj nisem odrasla oseba, ki bi lahko kaj 

predlagala čeprav bi mi ideje ki sem si jih postavila 

zelo všeč in tudi sama bi rada pomagala drugim 

ljudem in državi 

 

11.4. 

 

S kakšnimi težavami se sedaj ukvarjam? 

Kako nevarna je situacija v tem trenutku? 

Kako težko ti je sedaj? 

 Mislim, da sem lahko zdaj pred učiteljico iskrena. 

Sama se ukvarjam s težavami, saj sem jaz po 

osebnosti zelo ne potrpežljivi človek in taka oseba, 

ki ima potrebo po druženju z drugimi in zato je zdaj 

moja težava, da sem konstantno doma in ne smem 

nikamor oditi in se z nobenim družiti 

 Situacija je v tem trenutku zelo nevarna in resna, 

saj veliko ljudi hodi v trgovine ker jim doma 

primankuje hrane, pijače in drugih stvari in tudi tisti, 



ki hodijo v službe imajo večjo verjetnost, da zbolijo 

kaj šele tisti, ki delajo v bolnicah, zato bi tudi sama 

vsem priporočala, da ostanejo doma in se držijo 

razno raznih pravil in ukrepov 

 Kot sem že pri prvem odgovoru povedala mi je 

težko da se ne morem družiti z prijatelji in tudi 

drugimi, lahko pa pogledam iz pogleda, da sem 

lahko na nek način srečna, saj imam doma sestre s 

katerimi se lahko družim in nisem edinka in tudi 

doma imam oba starša in nobeden od njiju ne hodi 

v službo izven hiše. 

 


