
1. ura: TJA 
Dragi učenec/ učenka 7. b! (22. 5. 2020) 
 
1) Prejšnjo uro si vadil/a prvo uporabo WILL FUTURE – napovedovanje prihodnosti (dogodkov, 
usode, vremena). Upam, da so ti naloge v učbeniku in delovnem zvezku dobro šle. Najprej si poglej 
rešitve.  
 
Pri nalogi 5 v učbeniku na strani 123 ima vsak drugačne odgovore. Zapisala vam bom samo začetke 
povedi:  
 
1. I will get up at… 
2. I will leave home at… 
3. I will be at school at… ali I won't go to school. 
4. I will go home at… 
5. I will have lunch at… 
6. I will go to bed at… tonight. 
7. I will be … next year. 
8. I will be ….in July 2020. 
9. I will be in / at… next Thursday afternoon. 
10. The English test will be easy/ difficult/ quite easy… 
 
Na spodnji povezavi najdeš rešitve nalog 8, 10, 11 na straneh 134 in 135 v delovnem zvezku (stran 
31, 32 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
2) Danes bomo nadaljevali z drugo uporabo WILL FUTURE. Še enkrat lahko poslušaš mojo razlago 
na posnetku od 8.14 minute naprej. 
 
Odpri učbenik na strani 122/ naloga 3b. Naslov naloge je PREDICTIONS (Napovedi). Preberi si 
zapise, kaj se bo v prihodnosti zgodilo ali ne.  
 
Ko si prebereš, si spodnje besede zapiši v slovar. 
 

• a cure – zdravilo 

• genetic engineering – genski inžiniring 

• to clone – klonirati 

• the Pope – papež 

• peace – mir 

• hunger – lakota 

• a moving pavement – premikajoči pločnik 

• housework – hišna opravila 

• a flying car/ a skycar – leteči avto 

• a cable car – gondola 

• a drought – suša 

• solar energy – sončna energija 

• wind energy – vetrna energija 

• forward – naprej 

• backward – nazaj 

• environment - okolje 

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


Sedaj v velik zvezek zapiši naslov PREDICTIONS (Napovedi).  Iz vsakega odstavka izberi eno poved, s 
katero se strinjaš in eno, s katero se ne. Povedi začni z  
I think/ I am sure/ I hope/ … 
I don't think… 
 
Tvoj zapis bo izgledal nekako takole: 
 

PREDICTIONS (Napovedi) 
 
a) LIFE IN SPACE 
I think people will live on Mars. 
I don't think aliens will land on Earth 
 
b) MEDICINE&GENETIC ENGINEERING 
I hope we will find a cure for cancer. 
I don't think people will eat plastic food. 
 
c) POLITICS 
. 
. 
. 
 

 
KO KONČAŠ ZAPIS, GA SLIKAJ IN MI GA POŠLJI. 
 
 
That's all for today. 
Have a wonderful day. 
Lučka Rančigaj 
 
 
 

2. ura: GUM 
7.b.  GLASBENA UMETNOST – 22.5.2020 
 
Pozdravljeni učenci! 
 
Danes je dan D za oddajo naloge za ocenjevanje. Tisti, ki ste jo že oddali - hvala, drugi pa pohitite še 
danes. 
Posebnih obveznosti vam danes ne nalagam. Lahko pa se s svinčnikom igrate ob baročni glasbi A. 
Corellia.  
Pošiljam link za poslušanje: 

https://www.youtube.com/watch?v=RFUFWOx6760&list=RD3b9hYyEL6sU&index=3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RFUFWOx6760&list=RD3b9hYyEL6sU&index=3


Naloga je preprosta. Vzameš svinčnik ali barvico. Odpreš link za poslušanje in s svinčnikom ali 
barvico Z ZAPRTIMI OČMI rišeš po listu. Npr. 1,5 minute. 
Riši v zvezek na celo ali celo dve strani. Svinčnik je  v  vlogi ritma ali melodije.  
Ko boš končal, slika ne sme biti srčni utrip ampak čečkarija, v kateri se gotovo skriva kakšen simbol, 
slika. 
Nato še enkrat poslušaj, ampak vzemi drugo barvo in ponovno na isto risbo ustvari nove črte, ki so 
ritem ali melodija. 
Ko boš končal z poslušanjem, s tretjo barvo napiši 
pojem KONCERT čez tvoje ustvarjanje. 
 
Želim ti veliko sprostitve ob poslušanju baročne 
glasbe. 
 
Lp 
Mija  
    
 
 
 

3. in 5. ura: LUM 
“SLIKANJE S KAVO” 
1. del: TEORIJA: 
Novi pojmi, ki jih boste spoznali, ko boste izvajali 
z naslednjo likovno nalogo: 
SVETLOSTNI ODTENKI: po barvni svetlobi 
ločujemo v barvnem krogu svetle in temne barve 
(rumena je najsvetlejša, vijolična najtemnejša), 
lahko pa eno barvo svetlimo in temnimo in ji tako 
spreminjamo svetlost. Dodajamo ji belo (v našem 
primeru bo to voda) ali črno. Tonska lestvica 
prikazuje različne stopnje svetlosti določene 
barve. 
 
 
Torej kako izbrano barvo po stopnjah svetlimo ali temnimo. 
 

 
 
SVETLO-TEMNI KONTRAST: da v sliko vnesemo pestrost, čeprav uporabimo le eno bravo, 
uporabimo svelte in temne svetlostne odtenke. Slika bi lahko postala monotona (dolgočasna) 
 
TONSKO SLIKANJE: kadar slikamo le s toni ene barve, temu rečemo tonsko slikanje. 
 
 



 
MEHKO IN TRDO UČINKOVANJE PLOSKEV: 

Kadar so meje 
med barvnimi 
ploskvami 
prelivajoče in 
mehko 
prehajajo iz ene 
na drugo, temu 
rečemo 
MEHKO 
učinkovanje 
ploskev  
(npr. pri 
slikanju cvetov, 
portretov) 

Kadar pa so 
meje med 
ploskvami 
ostre, temu 
rečemo TRDO 
učinkovanje 
ploskev. (npr. 
pri slikanju 
stavbe, sten, 
kocke) 
 
 

 
2. del: PRAKSA: 
Ker vem, da imamo barve, čopiče  in papir v šoli, se moramo znajti malo drugače. Prosi starše, da ti 
skuhajo črno kavo, ali pa jo pripraviš samostojno. Uporabiš lahko instant/Nescaffe, se še bolje topi 
v vodi. Lahko pa ti jo prihranijo.  
Svetlejše ali temnejše tone dobiš tako, da gostoto kave redčiš z vodo. Predno začneš slikati, malo 
poskusi na dodatnem papirju.  
SLIKAJ DIREKTNO S ČOPIČEM NA PAPIR S SVETLEJŠO IN TANJŠO ČRTO, NATO DODAJAJ TEMNEJŠE 
ČRTE IN PLOSKVE. TEMNIŠ ŠE VEDNO LAHKO. POSKUSI BREZ PODRISOVANJA S SVINČNIKOM. 
Za ogrevanje pa si oglej video na tem linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOf
oElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4 
Za slikarsko podlago lahko izbereš bel papir, poljubne velikosti, lahko tudi karton kakšne prazne 
embalaže, časopisni papir,… 
Čopič ali dva (če ga nimaš lahko poskusiš z vatirano palčko, ali si en šop razpletene niti, volje, vrvi 
naveži na palčko) in pa nekaj majhnih lončkov za različne odtenke kave. Če imaš pa paleto, pa še 
bolje. 
 
Motive si lahko izbereš v svoji sobi (predmeti na mizi, kot sobe, del sobe s posteljo, okenska polica, 
ogledalo, omara z oblačili,…) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOfoElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4
https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOfoElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4


        

    
 
 
Motiv je lahko tudi portret ali pa cvetje, šopek, tihožitje.. 



     
 

 

 
 

VIR SLIK:  
https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/izjemna-slikarka-namesto-z-barvo-slika-s-kavo/ 
 
 
Fotografije izdelkov pošlji v wordu, kot običajno pod tabelo, ki je dodatek k tej nalogi v easistentovi 
spletni učilnici.  
 
 
 
Pa veliko ustvarjalnosti vam želim. 
Učiteljica__Urška 
 
 
 

4. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, petek, 22. 5.  2020  
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 
včeraj smo spoznali osrednji stavčni člen, in sicer povedek. Današnja ura bo namenjena OSEBKU. 
 

https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/izjemna-slikarka-namesto-z-barvo-slika-s-kavo/


Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo razlaga in naloge, ki jih boste tudi tokrat reševali v 
delovnem zvezku. 
 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 
 
 

6. ura: ŠZZ 
Gradivo najdeš v spltni učilnici. 
 
 

6. in 7. ura: ONA 
Dragi učenci in učenke izbirnega predmeta ONA, 
 
ker naš šolski vrtiček sameva, bomo sadili in sejali kar na domačem.  
Na naših vrtovih in balkonih imamo različno veliko prostora, zato se je potrebno znajti. V spletni 
učilnici sem pripravila nekaj zanimivih idej za izvedbo današnje naloge. 
 
Želim vam veliko uspeha, 
učiteljica 
 


