
Navodila za delo v četrtek, 07. 05. 2020 

 

0. ura DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

Šestošolci! 

V urah pred prvomajskimi počitnicami in v začetku tega tedna ste ponovili ploščinske enote in ploščine 

likov. Osredotočili ste se na kvadrat in pravokotnik. 

Danes bomo to znanje utrdili. V spletni učilnici vas čakajo povzetek snovi ter vaje za utrditev znanja. 

 

1. in 2.  ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci,  

danes se bomo ponovno videli preko ZOOM-a. Skupaj bomo razčistili kakšne nejasnosti, naredili analizo 

domače naloge in naredili še kakšno vajo iz glagola. 

Drugo uro se boste lotili reševanja preverjanja znanja, ki sem ga pripela v spletno učilnico. Preverjanje mi 

boste poslali, prihodnjo uro pa boste dobili mojo povratno informacijo.  

Se vidimo. 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

 

3. in 4. ura LIKOVNA (ta in prihodnji teden) 

FOTOGRAFIJA 

(2 URI TEORIJE, 2 URI PRAKTIČNEGA DELA) 

 

PRVI DEL: TEORIJA 

https://eucbeniki.sio.si/index.html 

Preštudirali boste teorijo v iUčbeniku za Likovno umetnost 8 (nič skrbeti, če je za 8.r, snov je 

primerna od 6.-9.r. Vsi boste dobili to nalogo, ker bo zanimivo potem primerjati). 

https://eucbeniki.sio.si/index.html


 

 

V kazalu poiščite poglavje FOTOGRAFIJA.  

 

Poglavje dobro preberite, po potrebi večkrat.  

Osredotočite se na FOTOGRAFSKE ZVRSTI. 



 

 

 

Rešite naloge na koncu poglavja.  

 

 

DRUGI DEL: PRAKSA 



Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti. 

• reportažna fotografija 

• dokumentarna fotografija 

• portret 

• arhitekturna fotografija 

• krajinska fotografija 

• žanr 

• športna fotografija 

• umetniška fotografija 

Med vsemi zvrstmi si izberite 4, ki jih boste podrobneje predelali. Posnemite fotografije 

izbranih zvrsti, jih obdelajte (ali pa ne) v programu za urejanje fotografij, nato pa jo pošljete 

meni.  

Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR, UMETNIŠKO FOTOGRAFIJO. 

Fotografije lahko posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, če ga imate doma.  

Če kdo, karkoli od tega nima, pa naj poišče na spletu fotografije, ki ustrezajo izbranim zvrstem. 

Vendar moraš v tem primeru navesti vir fotografije (pod fotografijo navedeš avtorja fotografije, če 

je znan in kopiraš povezavo do fotografije – če komu to ne bo jasno, mi piši).   

 

Vse 4 fotografije prilepi pod tabelo o samooceni, ki sem jo priložila v wordovem dokumentu. 

Dokument poimenuj z imenom in priimkom. Word datoteko s tabelo in fotografijami mi pošlji na 

e-mail. 

Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-PORTRET, MOJA 

NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …). 

Fotografije bom pregledala in shranila. Ko se vidimo, jih bomo natisnili, naredili vrednotenje in jih 

razstavili.  

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici. 

Lep pozdrav 

Učiteljica Urška  

E-mail: urska.art@gmail.com 

 

 

 

mailto:urska.art@gmail.com


5. ura GEOGRAFIJA 

Preberi besedilo in reši naloge v delovnem zvezku na straneh 39 – 42.  

V spletni učilnici preveri pravilne odgovore pri preverjanju znanja – klikni na vsako nalogo. Če si 

vprašanje rešil/a napačno, odgovor popravi. 

Učenci, ki še niste rešili preverjanja znanja, to storite do petka.  

 

 


