
8. A 
POUK NA DALJAVO - četrtek, 28. 5. 2020 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 SLJ  
2 ŠPO 
3 LUM  
4 MAT  
5 KEM 
6 NI2 

 

1.      SLJ 

Dragi osmošolci, osmošolke,  

danes boste odprli DZ 2 na str. 34 in prebrali neumetnostno besedilo z naslovom  Za čistejši zrak tudi rože. V 
nadaljevanju vas čakajo naloge, povezane z razumevanjem omenjenega besedila in ponovitev jezikovnih 
vsebin. 

 Vse to in še kaj boste našli v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica slovenščine 

 

2.   ŠPO  dekleta in fantje                                                                                                              

   KOORDINACIJA 2 
 

Vaje s kolebnico 
 

 
Odličen pripomoček za razvijanje koordinacije je kolebnica. Če doma nimaš kolebnice, si lahko 
pomagaš z navadno vrvjo. Na spodnjih povezavah najdeš različne primere vadb s kolebnico. 
Posebnega ogrevanja ne potrebuješ, saj je vadba s kolebnico primerna tako za glavni del, kot tudi za 
ogrevanje. 
 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ 
https://youtu.be/rSYkJIOnT78 

 
Zaključni del ure je tokrat kombinacija razteznih vaj in vaj za koordinacijo različnih delov telesa. 
Sledi vajam na spodnji povezavi: 
 

https://youtu.be/v0liVF9P-JI 
 
Veliko zabave pri izvajanju vaj! 
                                                                                                                                                   



3.   MAT                                                                                                              
1. V zvezek zapiši naslov  Pitagorov izrek - UTRJEVANJE 

 Reši naloge v Zbirki nalog, 2.del. Na izbiro imaš tri možnosti! Izberi eno! 

1.            A-VAJE (minimum) 
- str. 167, 168/ A – VPRAŠANJA  (Nalog ni potrebno prepisovati v zvezek.) 
                                                                                                      Rešitve: str.173 
- str. 170/A – KOLIKO ZNAM?   
                        Rešitve: str.174 
 

2.         B-VAJE (srednja težavnost) 
- str. 180, 181/ B – VPRAŠANJA (Nalog ni potrebno prepisovati v zvezek.) 
                                                                                                   Rešitve: str.186 
- str. 183/B – KOLIKO ZNAM? (7. nalogo izpusti!) 
                          Rešitve: str.186 

 

3.           B-VAJE (srednja težavnost) 
- str. 180, 181/ B – VPRAŠANJA (Nalog ni potrebno prepisovati v zvezek.) 
  Rešitve: str.186 
 
 C-VAJE  
- str.195/C – KOLIKO ZNAM? (5. nalogo b) primer izpusti!)     
  Rešitve: str.198 

 

 2. Kjer si dobil pravilen rezultat naj bo narejena pri nalogi rdeča kljukica! Tam kjer si naletel       

     na težave in nerazumevanje pa rdeč vprašaj!  

3. Tvoje rešitve nalog pričakujem danes do 16.00! 

 

 

 

 

                                                                                             

4. KEM 

   Navodila za pouk KEM najdeš v spletni učilnici. 
 

    

                                                                                                                                       



5.  LUM 

Tonsko slikanje – MODELACIJA 
 Likovna naloga: TONSKO SLIKANJE PO OPAZOVANJU 

 Likovni motiv: Razgledi doma 

Združil/-a boš znanje tonskega slikanja in prostorskih ključev za ponazoritev prostora na ploskvi. 

 
Tonsko lestvico (zaporedje rasti in upadanje 
svetlobe) smo spoznali že v eni prejšnjih nalog, 
ko smo globino upodabljali z grafično 
modelacijo. 
Poleg grafične modelacije (z bolj ali manj gostim 
nizanjem linij ali točk) lahko globino predmetov 
in prostora prikažemo tudi z uporabo barve, tako 
da jo svetlimo z belo in temnimo s črno. 

 

 
 
 
Svetle in temne ploskve vzbudijo različne občutke bližine in oddaljenosti. 
Z uporabo barve s svetlobo in senco pričaramo plastičnost telesa in globino 
prostora. 

 
Kadar okroglo obliko                 Če želimo okrogli obliki                  Tridimezionalnost predmetov 
  pobarvamo po celi               dodati vtis tridimenzionalnosti,         lahko upodobimo, ko na njih 
površini z enotno barvo,         jo na eni strani posvetlimo,              zaznamo svetlostne razlike.  
    deluje ploskovno,                    na drugi pa potemnimo.                 Na okroglih predmetih so 
ohranili smo barvno čistost.                                                                 svetlostni prehodi postopni. 
 



 

Na oglatih predmetih pa se smer površine prelomi in prehod iz svetle v temno 
postane oster. Vsaka vidna ploskev ima svoj ton, ki je po celi ploskvi 
enakomeren. 

               

 
 

V naravi prostor zaznamo z zračno perspektivo. Meglice zraka ustvarijo plane, ki se z 
oddaljenosti vedno bolj svetlijo. Spredaj je barva temnejša, zaznamo več podrobnosti. V 
ozadju barva bledi. 

 



 
Slikarji so  z osvetlitvijo barve ponazorili različno oddaljenost 
predmetov. 

Prostorsko globino so sestavljali  s plani, kjer svetli plan sledi 
temnemu planu. Predmeti v sliki so se delno prekrivali.  

 
Prevladuje MODRA                              Prevladuje RUMENA tonska lestvica               Prevladuje ZELENA  tonska  
tonska lestvica                                                                                                                       lestvica 
 

  

  



 

 
S tonskim slikanjem lahko prikažemo tudi globino prostora na sliki in tako ustvarjamo 

iluzijo prostora. 

 

Vsak osvetljeni predmet ima svojo lastno („nasebno“) in 
vrženo senco. 
Lastna senca pokriva telo. Vržena pa je tista, ki jo telo 
„meče“ od sebe. Senca na telesu je najgostejša na 
nasprotni strani od vira svetlobe (če ni odboja 
svetlobe). 
Od oblike telesa so odvisni prehodi sence in od nje je 
odvisna tudi ostrina vržene sence. 



 
 

 
 



1. Ker je likovni material v šoli, se bomo znašli drugače. 

2. Za izvedbo naloge potrebuješ neko papirno podlago, eno barvo, ki jo svetliš oziroma 
temniš.   Tisti, ki imate doma tempere ali akrile, uporabite te. Tisti, ki barv nimate: 
staršem ali starim staršem zjutraj skuhaj kavo (turško kavo). Nato z ostankom kave 
naslikaj sliko z motivom krajine ali tihožitje. Če doma nimate čopičev, nič za to. 
Uporabi vatirane palčke, na zobotrebec lahko pritrdiš košček gobice… Namesto kave 
lahko uporabiš tudi kako drugo naravno barvilo. Zaupam tvoji iznajdljivosti. 

3. Kljub temu, da nimamo optimalnih pogojev, naj bo izdelek celostno dokončan. 
Pozoren bodi na detajle in estetskost izdelka.  

4. Snov si lahko tudi prebereš v učbeniku https://eucbeniki.sio.si/lum8/3390/index.html 

5. Okvirni čas za izdelavo je 4 ure. 
 

 
Sliko shrani in jo prilepi pod tabelo, ki jo tudi izpolniš v wordu.  

Dokument s tabelo najdeš v ea učilnici. 
 

 

 

 

                                                                                                                                       

6. NI2 

Navodila so bila objavljena že v torek. 

 

 

    

 


