
0. ura: DOP TJA 
V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje 
slovničnih struktur in besedišča. 
 
Prijeten dan vam želim, 
 
Mojca Vidmajer 
 
 

1. ura: ŠPO 
Gradivo najdeš v spletni učilnici. 
 
 

2. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, ponedeljek, 25. 5.  2020  

 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

do sedaj smo spoznali že dva stavčna člena, in sicer povedek ter osebek.  

Danes bomo stavčne člene postavili malo na stran. Posvetili se bomo branju besedila, in sicer 

raziskovalnega pogovora. Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo natančna navodila. 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 
 

3. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 25. 5. 2020 in 26. 5. 2020 
V spletni učilnici te čaka slikovno gradivo in vsa navodila. Nadaljujemo  z dogajanjem na 
Slovenskem v srednjem veku.  
 
 

4. 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 bravo 
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=IwAR0na5fsFUK
mOfoElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4 
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 
 
 
 

 
 

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


7. ura: NI1 
Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 

 

7. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 25. 5. 2020 & ČETRTEK, 28. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobre volje, naspani in še kaj.  

V prejšnjem tednu sem vam predstavila kartice za učenje na naslovu 

https://quizlet.com/join/DAk6txpks 

Ne vem sicer, koliko vas je takšnih, ki ste s pomočjo kartic ponavljali, a prijavila sta se do tega 

trenutka le dva. Ajman je bil zelo uspešen (bravo Ajman), Pia pa se je samo prijavila, reševala pa 

ne.  

Reševali ste tudi kratko preverjanje. Oglejte si najprej tale filmček (klikni na povezavo). V prilogi 

(spletna učilnica) si torej oglejte vaše rezultate.  

Ker so bili rezultati pri večini kar slabi, danes še ena naloga na temo. Rešite interaktivni delovni 

list in ga pošljite na moj mail mojca.2906@yahoo.de  

• https://www.liveworksheets.com/if616712oa  

Zdaj pa gremo še na nekaj novega. Pripravite zvezek in pisalo, ter si oglejte naslednji filmček 

(klikni na povezavo).  

Obe omenjeni nalogi v delovnem zvezku reši tudi sam/a (na papirju ali v interaktivnem DZ), 

zapis pa do konca tedna oddaj v spletni učilnici.  

 

Želim vam uspešno delo.  

 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine  

 

https://quizlet.com/join/DAk6txpks
https://www.loom.com/share/f78b744f1961482a8ebd74415f458044
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/if616712oa
https://www.loom.com/share/140aa7d8333a4a26a97d9de443c70fed

