LS 1, LS2 / druga vaja /IME
"Identiteta je izredno kompleksen pojem, saj poznamo različne vrste
identitet. Telesna, osebna, skupinska, kulturna, nacionalna identiteta
so samo nekatere izmed njih. Gre za skupek lastnosti, načinov ravnanja,
doživljanja in mišljenja, v katerih posameznik prepoznava sebe in druge.
Ljudje smo namreč izrazito družabna bitja in želimo nekam pripadati.
Oblikovanje identitete je del socializacijskega in komunikacijskega procesa
v družini, šoli, na delovnem mestu in drugih okoljih, kjer se posameznik
giblje in vplivajo nanj."
https://www.nm.sik.si/si/napovednik/detajl/?id=755&m=1&l=2013

Prav gotovo je osebno ime pomembna stvar indentitete, saj če ne drugega se
z njim predstavimo. Včasih smo dobre volje, včasih smo malo otožni, kdaj
jezni, morda preveč razposajeni ali pa se počutimo utesnjeno.
Tvoja naloga za nasledjnih 14 dni je napisati svoje ime in priimek z
različnimi pisavami. Razmišljaj o tem, kako se počutiš, ko si srečen, in
se podpiši tako, da se bo v podpisu oz. v črkah videlo, da si srečen. Enako
naredi še za žalost, jezo, strah in utesnjenost.
Po veliko skiciranja vzemi A4 liste in na vsakega napiši svoje ime, zraven
pa še, za katero čustvo gre. Pri oblikovanju svoje indentitete misli tudi
na to, kaj ti pomeni barva - katera barva ti predstavlja srečo, jezo,
žalost ... pravilnega odgovora ni, je samo tvoj in ta je pravi.
sreča:

Jure Zoric

jeza:

j u re Zoric
žalost:

jurezoric
Za kakšno idejo pokukaj na internetno stran s številnimi različnimi
pisavami. Če si dovolj računalniško spreten, lahko v okvirček napišeš
svoje ime. Klikni update in tvoje ime se bo prikazalo v vsaki pisavi, ki
jo boš izbral.
https://www.1001freefonts.com/index.php

Če imaš možnost in želiš povratno informacijo, lahko fotografije svojega
dela pošiljaš sproti, drugače pa najkasneje do 10.4.2020 pošlji fotografijo
izdelka na moj e-mail.
"Skrivnost sreče ni v tem, da delaš, kar ti je všeč, ampak da ti je všeč,
kar delaš."
Neznan avtor
Jure Zorič
Viri, 26.3.2020:
https://www.nm.sik.si/si/napovednik/detajl/?id=755&m=1&l=2013
http://www.pregovor.com/kategorije/sreca.html

/ jzori@11sola.si

