
9. a – navodila za delo 

SREDA, 20. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – ISP – Slovenščina  

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

Marija Kronovšek 

1. in 2. učna ura – SKUPINE (MAT, SLJ) 

 

Slovenščina  

Devetošolec, devetošolka, 

sedaj temeljito poznaš vsebino črtice Bobi. V naslednjem koraku pa se bomo lotili raziskovanja jezika 
in sloga pisanja Ivana Cankarja. V odlomku iz črtice boš poiskal čim več jezikovnih in slogovnih 
značilnosti. Navodila za delo pa te čakajo v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica slovenščine 

Matematika  

Spoznali smo  linearne funkcijo. Sedaj pa sledi še podroben opis linearne funkcije in njene lastnosti. 

Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici.   

 

3. in 4. učna ura – LUM 

Dragi 9ošolci  

Zadnji teden pred povratkom v šolo 

- Neobvezujoča naloga 

 

Če se spomnite in če ste bili pozorni, smo v jesenskem času z nekaterimi 

razredi, delali grafite na tisto steno med igriščem in tušem.  

Ker je del stene še nepopisan/porisan, in če bo možno (ker še nimamo jasnih 

navodil, kako bo pouk sploh potekal – zato me ne držati za besedo), bi tudi z 

vašim razredom nekaj podobnega naredili. Da pustite nek pečat pred odhodom 

v širni svet. 



 

Tisti, ki imate še kaj za oddati, se posvetite temu. 

 

Ostali pa: po želji napišite kako lepo misel o človeku, o življenju, o 

odnosih, o okolju, zemlji, o svetu, … Kako lepo sporočilo, ki ga želite 

pustiti mlajšim generacijam 

Kako to napišeš, narišeš? 

…. S kako posebno obliko pisave, 3d, kaj dorišeš, barvno uskladiš, 

dodaš vzorce (ornament)….. 

S čem? Karkoli od barv imaš na voljo doma – svinčnik barvice, 

flomastri, lahko pa tudi kar s svinčnikom in zraven dopišeš, kake 

barve bi bilo. 

 

Pa nekaj primerov grafitov, več jih najdeš še na spodnji povezavi: 

https://www.nina-potuje.com/ulicna-umetnost-grafiti-melbourne-avstralija/ 

    

 

https://www.nina-potuje.com/ulicna-umetnost-grafiti-melbourne-avstralija/


Eden bolj znanih angleških umetnikov,  

ki se ukvarja z grafiti – Banksy.  

https://www.instagram.com/banksy/ 

ali pa slike: 
https://www.google.si/search?q=banksy&sxsrf=ALeKk027Z7KbD0BePyarEI7W-

YeEXn5I2Q:1589798550515&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizn_iOnb3pAhUCyYUKHRd5BNEQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=689 

Zagotovo ste kako njegovo delo  

že kje v medijih zasledili.  

Nekaj na kratko o njem, da boste lažje razumeli 

njegovo delo:  

Banksy, angleški grafitar, politični aktivist in filmski režiser, * 1974, 

Bristol, Anglija, Združeno kraljestvo. Banksyjeva prava identiteta je 

neznana. Njegovo delo združuje satirično ulično umetnost in 

subverzivne epigrame v povezavi s črnim humorjem in grafitiranje z 

značilno uporabo šablon. 

 

Tudi nekaj na temo korone je nastalo (nekaj v poklon zdravstvenim 

delavcem, nekaj iz dolgočasja doma). 

 

 

…. Ne pozabi, mi se bomo osredotočili na lepa, pozitivna  življenjska 

sporočila…. 

https://www.instagram.com/banksy/
https://www.google.si/search?q=banksy&sxsrf=ALeKk027Z7KbD0BePyarEI7W-YeEXn5I2Q:1589798550515&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizn_iOnb3pAhUCyYUKHRd5BNEQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=689
https://www.google.si/search?q=banksy&sxsrf=ALeKk027Z7KbD0BePyarEI7W-YeEXn5I2Q:1589798550515&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizn_iOnb3pAhUCyYUKHRd5BNEQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=689


 

Polno glavo pozitivnih misli vam želim  

 

5. učna ura – FIZ 

navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici 

7. učna ura – NI3 

Navodila so enaka prejšnji uri, zato jih lahko najdeš v zbirniku za ponedeljek, 18. 5. 2020.  

 

6. in 7. učna ura – OGL 

Iz nabranega materiala, ki si ga pripravil prejšnji teden, danes izdelaj izdelek po svojem 

načrtu. Izdelek prineseš v šolo naslednji teden. 

 


