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1. 2. URA LIKOVNA                                                                                                                                                    

PROSTORSKO OBLIKOVANJE 
 

 
Likovno področje: prostorsko oblikovanje 
Likovni problem: arhitekturni prostor grajen 
iz različnih materialov 
Likovna tehnika: komponiranje različnih 
predmetov 
Likovni motiv: maketa večje stavbe, 
bolnišnica 
Okvirni čas izdelave: 4 ure  
 
 
 

 
Za vas sem pripravila zanimivo likovno nalogo s področja arhitekture. Za nekaj dni se boste prelevili v arhitekte in 
snovali boste maketo večje stavbe. 
 
 
Vaša likovna naloga je, da v svoji sobi, dnevni sobi ali kjerkoli v stanovanju postaviš maketo bolnišnice iz 
predmetov, ki jih najdeš doma. 
 
Potreben material: 
 

- bel papir ali časopis, 
- pisalo (flomastri ali barvice ali svinčnik), 
- različni predmeti, ki jih najdeš doma, 
- lepilni trak. 

 
Pogovor o motivu 
 
Kot arhitekt si vključen v strokovno ekipo Republike Slovenije na področju arhitekture. V ekipi so zbrani najboljši 
strokovnjaki, med katere spadaš tudi ti. Evropska unija je zaprosila za pomoč, saj bodo po vsej Evropi države 
gradile nove bolnišnice in potrebujejo makete zanje.  
Vodja vaše ekipe je prav vsakemu članu dodelil nalogo, da pripravi maketo povsem nove, moderne bolnišnice. 
Vaš vodja ekipe pričakuje fotografije tvoje makete do 15. 5. 2020 na mail urska.art@gmail.com   
Maketa naj bo čim bolj razgibana. Razmisli, kakšna bodo okna, vrata, streha, bo imela morda balkon, dimnik ipd.  
Kakšna bo fasada? Poskrbi tudi za okolico stavbe, umesti jo v prostor. Pomembno je, da je stavba stabilna, 
pomagaj si s tem poglavjem https://eucbeniki.sio.si/lum8/2367/index.html (stran 86 - 99).  Potem reši naloge od 
strani 100 do 102. 
Gradimo lahko s pomočjo odvzemanja, dodajanja ali pa kombiniranje obojega. Za lažje razumevanje naloge si 
preberi tudi to poglavje https://eucbeniki.sio.si/lum8/2852/index1.html (stran 104 – 107), nato reši naloge od 
strani 108 – 109. 

 

Navodila za praktično delo in slikovna demonstracija 

mailto:urska.art@gmail.com
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2367/index.html
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2852/index1.html
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Za vas sem pripravila slikovno demonstracijo dela. Pomni, to so samo osnove in navodila, ideja in 
materiali naj bodo drugačni kot pri meni. 
 
Na začetku poišči material, ki ga boš uporabil. Seveda je to osnova, kasneje lahko po domu 
poiščeš še manjše stvari in jih dodaj. 
 

Sedaj, ko imaš večino materiala na kupu               Eksperimentiraj s postavitvami predmetov, 
prični z oblikovanjem makete.                                 dokler ne boš zadovoljen z obliko stavbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sedaj pričneš z zunanjim izgledom stavbe. Dodaj arhitekturne elemente (okna, vrata, stopnišča, 
stebre, streho ipd.). Lahko jih narišeš, izdelaš, izrežeš. 
 

Poleg makete stavbe bolniščnice oblikuj tudi okolico. Razmisli o cestah, o parkirnih prostorih, 
drevesih, morda celo parku.  
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Bodite iznajdljivi, uporabite različne oblike in različne materiale.  
Veselim se fotografije tvoje makete. 

 
Vstavi jo v word dokument pod izpolnjeno tabelico (priloga v easistentu) 

in mi pošlji na mail do 15. 5. 2020 (datum velja za oba oddelka) 
 

VESELO USTVARJANJE VAM ŽELIM  
 
 
 

 
 
 
  

3.URA KEMIJA     

 

Navodila so v spletni učilnici. 
 

 

 

4.URA MATEMATIKA ANDREJA ŠPAJZER 
Spoznal boš Pitagorov izrek. Navodila z razlago in nalogami te čakajo v spletni učilnici. 
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4.URA MATEMATIKA      DANICA GOBEC  
 

1. V zvezek zapiši naslov PITAGOROV IZREK in uredi zapis 

2. Nariši pravokotni trikotnik s katetama a = 4cm, b = 3cm in hipotenuzo c = 5cm. Nad vsako stranico  nariši 

kvadrat (glej skico). 

Ploščina kvadrata nad stranico a je 16 enot.  

Ploščina kvadrata nad stranico b je 9 enot. 

Ploščina kvadrata nad stranico c je 25 enot. 

25 = 9   + 16 

52 = 32  +  42 

PITAGOROV IZREK 

Ploščina kvadrata nad hipotenuzo je enaka  vsoti ploščin kvadratov  nad 

katetama.  

C2  = a2 + b2      ali   h2 =  k1 
2 + k2 

2 

 

3. Za boljše razumevanje sledi povezavi   https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30258&lang=en   

in si oglej razlago izpeljave Pitagorovega izreka avtorice Jožice Višnar 

                                                                           

 

 

 

4. 

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8, str. 182: naloga 1  

 

 

 

5. Naloge za dodatno utrjevanje. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30258&lang=en%20%20
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30258&lang=en%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Skrivnosti števil in oblik 8 / Zbirka nalog 2. del: str. 163: naloga 5 in str. 176: naloga 7 

                                                                                                     

6. Reši in mi pošlji rešitve! Naloge prepiši v zvezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ( https://eucbeniki.sio.si/mat8/843/index.html) 

 

 

5.URA SLOVENŠČINA ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 04. 05. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

mesec april je bil v znamenju Prešerna in njegovih pesmi. Verjamem, da si se naučil/-a veliko novega. Nekaj ur je bilo 

namenjenih zgolj utrjevanju, ponavljanju, saj si želim, da bi se pridobljeno znanje dobro usidralo. 

Prav zato smo se učiteljice slovenščine odločile, da vam na osnovi pridobljenega znanja  ponudimo nekaj poustvarjalnih 

nalog. Ponovno se boš spomnil/-a na pesem Povodni mož, Urško in njenega skrivnostnega plesalca. Pripravil/-a boš lahko 

govorni nastop, lutkovno predstavo  ali filmsko animacijo. Sem prebudila tvoje zanimanje? 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila.   

 

Tvoja učiteljica slovenščine 
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5. URA  ANGLEŠČINA KACJAN 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 4. 5. 2020 – skupina 8. c/2 

                                 TOREK, 5. 5. 2020 – skupina 8. c/1    

 

Dragi učenci! 

Upam, da so za vami lepi prvomajski prazniki, da ste zdravi, nasmejani in dobrega počutja. Danes 

bomo opravili analizo pisnega ocenjevanja znanja, ki ga, zaradi zaprtja šol, žal nismo mogli izvesti 

v šoli.  

Vsa navodila najdeš v videu na naslednji povezavi: 

 Loom video. 

V primeru kakršnih koli vprašanj zaradi pisnega ocenjevanja znanja mi prosim piši na 

elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de.  

Vse kar se nanaša na ocene pa najdeš tam, kjer je povedano v videu.  

 

Želim ti lep dan. 

Mojca Kacjan   

 

 

 

 

6.URA BIOLOGIJA  

 

Naloge so v spletni učilnici. 

https://www.loom.com/share/f8deee64d77c478191765d7d5a6672fb
mailto:mojca.2906@yahoo.de

