
0. GKL/KGU 

GKL 

Dragi mladi gledališčniki! 

Znova se oglašam, čeprav se bodo moja navodila, kot sem obljubila že prejšnji teden, v veliki meri 
ponovila. Tisti, ki morate imeti predstavitev določene teme, se nanjo pripravite. Govorni nastop boste 
imeli takoj, ko se vrnemo spet v šolo. Predstavitev svoje teme mi lahko pošljete po e-pošti.  

Za vse pa velja, da se počasi učite na pamet besedilo za vlogo, ki jo imate v igri Sneguljčica. 

 

KGU 

Navodila so v spletni učilnici. 

1. TJA 

Najprej si preglej domačo nalogo na spodnji povezavi (stran 23 in 24 v rešitvah). 
stran 105/ naloga 8 

stran 106/ nalogi 9, 10 

stran 107/ naloga 12 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 

 
 - Sedaj v velik zvezek napiši naslov COMPARISON OF ADJECTIVES – EXERCISE 
Reševal/a boš naloge po učbeniku pisno v zvezek. 
 
 - stran 98/ 3 – Za vsako sličico zapiši en primer. V pomoč so ti pridevniki pod sličico. 
Npr: Carol is taller than Erica. / Erica is shorter than Carol. 
 
 - stran 98/ 4 – Zapiši pet primerjav med Tory in Brian. Uporabi pridevnike v okvirčku. 
Npr: Tory's hair is straighter than Brian's. 
 
 - stran 99/ 5 – Prepiši vprašanja v zvezek s pravilno stopnjevano obliko v oklepaju in zapiši odgovor. 
Npr: Which is further!!! from the Sun, Mars or Earth? – Mars. 
 
 - **Dodatna naloga v DZ: stran 106/ 11 
 
- V učbeniku na strani 97 preberi besedilo »A School Play«. Preveri razumevanje besedila z nalogo 2 
na strani 98 ustno.  
Zapiši spodnje besede v slovar: 
 
furniture – pohištvo 
to laugh – smejati 
to help with – pomagati pri nečem 
a stage – oder 
a stage scenery – odrska scena 
to set up – postaviti 
to have a crush on somebody – biti zaljubljen v nekoga 
at your service – na uslugo 
to dare somebody to do something – izzvati nekoga v nekaj  
to put up – obesiti 
a curtain – zavesa 
looks – izgled 
a lazybone – lenuh 
 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/


2. GEO 

Navodila so v spletni učilnici. 

3. GEO 

Navodila so v spletni učilnici. 

4. TJA 

Glej zgoraj- 1. ura 

5. ŠPO 

1. Uvodni del: (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje). Vsako vajo izvajate približno 30 
sekund.  

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi nogi, 
enonožni poskoki po desni nogi).  

- dinamične raztezne vaje (kroženja: z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v zapestjih. 
Odkloni, predkloni in zakloni). 

2. Glavni del: 

- naredi tri kroge opisanih vaj in v 'zapiske' zabeleži svoj najboljši rezultat. 

Veliko zabave ob izvajanju vaj in ostanite zdravi!  

 

NALOGA - OPIS REZULTAT 

1 minuto izvajaj trebušnjake (roki prekrižaj čez prsni koš, nogi zatakni pod trdno 

oporo ali naj ti jih med izvajanjem vaje drži pri tleh). Vsakič se dvigni tako visoko, 

da se s komolci dotakneš kolen, roke morajo ostati med izvajanjem naloge 

neprestano prekrižane na prsnem košu. Kot rezultat napiši število ponovitev. 

 
 

Št. Ponovitev 

v 1 minuti: 

 

___________ 

Sklece: ne meri časa, ampak naredi največ pravilnih sklec, kolikor zmoreš 

zaporedoma, eno za drugo. Kolena ne smejo biti na tleh, pogled je usmerjen 

naprej. Zapiši realen rezultat – bolje ena, kot nobena � 

Maksimalno 

št. ponovitev: 

 

___________ 



  
 

Počep ob steni: Zavzemi položaj smučarskega počepa ob steni (hrbet v stiku s 

steno, kot 90 stopinj med stegni in meči, obe stopali na tleh). Poskrbi, da ti pri  

izvajanju vaje ne drsi, najbolje je, če jo izvajaš bos/a ali v supergah. Štopaj, 

največ koliko časa zdržiš v tem položaju, zapiši rezultat v minutah in sekundah. 

 
 

Maks. čas: 

 

___________ 

Ravnotežje: Štopaj, koliko časa zdržiš v stoji na eni in koliko na drugi nogi. Desna (čas): 

____________ 

Leva (čas): 

____________ 

 

Deska (plank): Postavi se v pravilen položaj deske na podlahteh (komolci so pod 

rameni, podlahti sta vzporedni in v širini ramen, nogi sta iztegnjeni, hrbet je raven 

– gležnji, kolena, medenica in ramena so v isti liniji). Štopaj, koliko časa lahko 

vztrajaš v tem položaju. 

 
 

Maks. čas: 

 

___________ 



Poskočni Janezi (jumping jack): Štopaj, največ koliko ponovitev lahko narediš 

v 1 minuti. Roki morata biti iztegnjeni, nad glavo se morata dlani dotakniti ena 

druge (plosk) – nogi sta takrat v razkoraku, ko skočiš z nogama skupaj, se roki 

dotakneta stegen. 

 

Št. Ponovitev 

v 1 minuti: 

 

___________ 

 

Vadbena ura je tudi v spletni učilnici. 

6. SLJ 

Spoznal si, da je bajka Volkodlak sestavljena in okvirnega in vložnega dela. Okvirni del je 

tisti, kjer oče ob zimskih večerih pripoveduje svojim otrokom različne zgodbe. Vložni del pa je 

zgodba o volkodlaku, ki jo je očetu povedal Bukovčan (moški, ki je na Hrvaško vozil prodajat 

suho robo). 

Tvoja naloga je, da do naslednje ure napišeš strnjeno obnovo VLOŽNEGA DELA zgodbe.  

Pri delu ti želim veliko uspeha. 

Ne pozabi, na tvoj odziv čakam tudi v spletni učilnici. 


