OGLASNA TABLA 6.R - PADLET
Pozdravljeni, šestošolci!

Tedni in dnevi hitro minevajo, mi pa ta čas preživljamo vsak na
svoj način. Da bi se malo povezali, smo razredniki ustvarili
OGLASNO TABLO 6.RAZREDOV.

Gre za nekakšno spletno oglasno desko, na katero lahko nalagaš videe, zvočne posnetke,
dokumente, fotografije … hkrati pa tudi vse komentiraš. Objavljaš lahko dnevne utrinke, recepte,
pesmi, stripe, fotke, lepe misli, šale, pametne nasvete,…..Oglasna deska je preprosta za uporabo
na računalniku, naložiš pa jo lahko tudi na telefon ali tablico.
Namen oglasne deske je druženje, kar pomeni, da objavljamo poljubne vsebine, ki niso povezane
s posameznimi šolskimi predmeti; to pomeni »čas pred poukom, po pouku, med odmori, v
prostem času«… in naj bi nadomestila naše matične učilnice in dogajanje v njih.

Pri objavljanju vsebin velja eno pravilo:
NE UPORABLJAMO GRDIH BESED IN NISMO ŽALJIVI!
In pogoj:
Če še nimaš svojega mail-a, bo tvoja naloga, da ga ustvariš.
Potem pa kaj lepega napišeš, narišeš, pripneš in deliš na PADLET. (Prijaviš se z veljavnim e-mail
naslovom in geslom, nato lahko objavljaš – najprej si poglej navodila!)

Na povezavi: https://padlet.com/andrejasveticic/a2ddt0eubp5k2qpx te pričaka, kjer s klikom na označen
znak (+), dodaš objavo!

DN! Na oglasno tablo v tednu od 20. – 24. 4. 2020 pripneš vsaj eno stvar!

Za tiste, ki morda nimate idej:

CHASE THE RAINBOW (Lov za mavrico)
V času izolacije in socialnega distanciranja otroci, mladostniki, odrasli in celo podjetja po celem
svetu na okna razstavljajo svoje izdelke mavric. Z mavricami in spodbudnimi napisi na oknih želijo
širiti veselje in upanje v teh težkih časih, ljudje pa se lahko odpravijo na lov za mavricami (pri tem
naj vas spomnim na ohranjanje varne razdalje do drugih oseb).
Naloga: Ustvari mavrico s spodbudnim napisom in jo »razstavi« na svojem oknu. Sam/a se odloči
katere materiale boš uporabil/a, kako velika bo mavrica, kaj bi rad/a sporočil/a z napisom …
skratka bodi ustvarjalen/na. Seveda bomo zelo veseli, če boš svojo mavrico delil/a z nami (Padlet).
Primeri spodbudnih napisov:
STAY SAFE (ostani varen)
BE HAPPY (bodi srečen)
STAY HOME (ostani doma)
SMILE (smej se)
STAY HEALTHY (ostani zdrav)
SPREAD HOPE (širi upanje)
WE WILL GET THROUGH THIS (prebrodili bomo to)
WE WILL BE OK (v redu bomo)
TRY TO BE A RAINBOW IN SOMEONE'S CLOUD (poskusi biti mavrica v oblaku
nekoga)
STORMS DON'T LAST FOREVER (nevihte ne trajajo večno)

Torej, nekaj namigov je, zato kar na delo!
Čakamo in se veselimo tvoje objave na naši OGLASNI TABLI!
Skupaj bomo zmogli!

Vaši razredniki Andreja Svetičič, Veronika Pajk in Bojan Novak

