
1. ura: TJA 
 
Pozdravljen učenec/ učenka 7. b! (3. 4. 2020) 
 
 - Najprej si preveri nalogi 13 in 16 v delovnem zvezku (stran 24 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 

 - Ustno hitro ponovi vse pridevnike, ki se stopnjujejo nepravilno. 
 
 - Sedaj ponovi pravila za stopnjevanje kratkih pridevnikov. 
 
 - Odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: stran 108/ nalogi 14, 15; stran 109/ naloga 
17 
 
 - Odpri učbenik na strani 102 in reši nalogo 6 v zvezek. Zapiši vprašanje in kratek odgovor. 
Zapiši vsaj 6 primerov. Naslov je EXERCISE. 
 
Npr: Who's the TALLEST person in your class? Miha. 
 
 - Na isti strani reši še nalogo 7a v zvezek. Zapiši vprašanje in kratek odgovor. Pomagaj si s 
podatki na spletu. 
 
Npr: Which is the BIGGEST town in Slovenia? Ljubljana. 
 
 
Have a nice day.:)) 

 

2. ura: GUM 
GUM 3.4.2020  

2. URA 

 

Pozdravljeni 7šolci v novi uri  Glasbene umetnosti. 

 

Vse najdete na tem linku in v eA učilnici.  

https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr 

 

Lp 

Mija  

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr


3. in 5. ura: LUM 

BARVNA HARMONIJA 

 

 

 

Harmonične barve so tiste barve, ki v barvnem krogu ležijo ena zraven druge. 

Lahko bi jim rekli tudi sorodne, podobne, zaporedne barve. 

Ko izbiramo zaporedje barv, ki jih bomo uporabili, bodimo pozorni na to, da zaporedje lahko 

vsebuje samo eno primarno (osnovno) barvo, 

 

Primeri harmoničnih zaporedij barv: 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna naloga:    Tihožitje 

Kaj je tihožitje? 

Motiv upodobitve razstavljenih negibnih stvari, kot so cvetje, glasbila, posodje... 

              

Vaza s cvetjem, Marije Auersperg     Tihožitje, Paul Cezanne, 1882             Ivana Kobilca, Tihožitje s slivami, 1924 

 

 

       
Harold Ross Photography 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marija_Auersperg_Attems&action=edit&redlink=1


       
Nadeen Flynn Still Life Photography                              Still Life Photography by Mikel Arrizabalaga 

 

 

Navodilo za delo (okvirni čas za izdelavo 2 uri): 
 

1. S predmeti, ki jih najdeš doma (v stanovanju ali zunaj) sestavi tihožitje v harmoničnih 

barvah.  

Pazi na kompozicijo. 

       
 

                          
 

2. Nastalo tihožitje fotografiraj (upoštevaj, da je tudi fotografija umetniško delo tako, da 

se potrudi, kako boš fotografiral/a (ostrina, da ni moteče svetlobe in motečega ozadja, 

kot fotografiranja, …) 

3. Fotografija je končni izdelek, zato upoštevaj, da je cela slika v harmoničnih barvah, za 

ozadje lahko uporabiš tudi draperijo (blago) 

4. Fotografijo poimenuj z: Ime_priimek_razred_ naslov dela (Naslov naj ne bo le 

»Tihožitje, bodi bolj izviren) 



5. Pravilno poimenovano fotografijo in izpolnjeno tabelo s samooceno mi pošlji na e-mail, 

ne v ea. 

 

Da še enkrat preveriš, če si pri svojem delu upošteval/a vsa navodila, ti je spodnja tabela lahko 

v pomoč, da se samooceniš.  

 

KRITERIJI - SAMOOCENJEVANJE Možne točke Dosežene točke 

1. Predmeti so v harmoničnih barvah 5  

2. Predmeti so postavljeni v primerno kompozicijo 5  

3. Naslov dela je izviren 5  

4. Fotografija je v harmoničnih barvah   

5. Fotografija je premišljeno narejena (ostrina, svetloba, ozadje…) 5  

6. Fotografija je pravilno poimenovana 5  

 

Bodite radovedni in ustvarjalni ter pazite na zdravje 

Urška Juhart 

E-mail: urska.art@gmail.com  
 
 
 

4. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, petek, 3. 4. 2020  

 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si prebral/-a bajko o očetu in sinu, ki sta se podala v nebo. 

Danes te čaka nekaj vprašanj, povezanih z vsebino. Svetujem, da bajko še enkrat hitro prebereš, nato 

pa se loti odgovarjanja. Odgovore zapisuj v zvezek, naslednjo uro pa ti bom ponudila rešitve. 

Še vedno pa toplo vabljen/-a v spletno učilnico, kjer te čaka tudi zvočna pomoč. 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

Čas trajanja zadane naloge: 20-30 min. 

 

DEDAL IN IKAR, PRVA LETALCA 
Analiza besedila 

 
1. Kdo je kdo? Na črtico pred ime osebe napiši ustrezno številko z desne.                    

mailto:urska.art@gmail.com


 
____ Dedal   1. pol bik, pol človek 
____ Minos    2. umetnik 
____ Ikar    3. vladarjeva hči 
____ Minotaver   4. kralj 
____ Ariadna               5. Tezejeva sestra 
                                                6. umetnikov sin 

 
2. Izpiši poved, ki nam pojasni, zakaj se je Dedal naveličal Krete. 

 
3. Uredi zaporedje, tako da na črtico napišeš številko. 

 
____ Skrbni oče je svetoval sinu. 
____ Umetnik si je izmislil napravo za letenje. 
____ Letalca sta bila srečno na poti. 
____ Žalosten pokop sina. 
____ Ikar je padel v morje. 
____ Umetnik in sin sta izdelovala peruti. 

 
4. Iz drugega odstavka izpiši tri pripomočke, s katerimi je Dedal oblikoval peruti. 

 
5. Kaj je zapeljalo Ikarja, da ni upošteval očetovih navodil in svaril?  Odgovor oblikuj s svojimi 

besedami. 
 
6. Iz zadnje povedi izpiši tisti del, iz katerega vidimo Dedalovo obžalovanje, ker se je odpravil na 

tako nevarno pot. 
 

7. Katere tri osebe so videle letalca na poti? 
 

8. Z vsaj tremi pridevniki  opiši očeta in sina.                       
 

DEDAL IKAR 

  

  

  

 
 

6. ura: ŠZZ 
Gradivo je objavljeno v spletni učilnici. 
 
 

7. in 8. ura: ONA 
Dragi učenci izbirnega predmeta ONA! 

V spletni učilnici je objavljen posnetek – predstavitev vseh vaših projektnih nalog »Opis in gojenje 

organizma«. Objavljena so tudi nova navodila za delo - Pridobivanje in uporaba naravnih barvil.  

Veselim se vaših izdelkov! 

Ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 


