
UČENEC 7. RAZREDA 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 
PON TOR SRE ČET PET 

4      
PREVERJANJE GOS 
PREVERJANJE ŠPO 
PREVERJANJE DRU 

5     
 PREVERJANJE TIT 

6     
PREVERJANJE LUM 7 
PREVERJANJE NAR 7  
 

7   
OCENJEVANJE DRU 7 
PREVERJANJE TJA 
PREVERJANJE GUM 

8     
OCENJEVANJE DRU 7 
TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA 
OCENO 

11  
GOS OCENJEVANJE 
NAR - opazovanje 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

12 
PREVERJANJE SLJ 
PREVERJANJE TIT  
 
 

13 
OCENJEVANJE TJA 
OCENJEVANJE LUM 
OCENJEVANJE IPŠ 
  
 

14 
OCENJEVANJE NAR  
PREVERJANJE IZŠ  
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

15  
TIT- OCENJEVANJE - PLAKAT 
  
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

18 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

19  
 
PREVERJANJE MAT  
  

20 
 
OCENJEVANJE IZPŠ  
OCENJEVANJE GUM 

21 
OCENJEVANJE SLJ 
 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

22 
OCENJEVANJE MAT  
OCENJEVANJE ŠPORT 
(dnevnik vadbe) 
 

25 
 

26 
  

27 
 

28 29 

 

 V SREDO,13. 5. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

1. TUJ JEZIK ANGLEŠČINA 
2. LIKOVNA UMETNOST 
3. GLASBENA UMETNOST/IZP ŠPORT 

 

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

 

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA 

Danes boš dobil oceno pri angleščini. Ocenjevanje bo potekalo tako kot 

preverjanje. Ocenila te bom ustno preko video klica. Pokličem v času od 10.00 do 

12.00.  

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

SKLOP: SLIKANJE, RISANJE 

VSEBINA: KONTRASTI 

Tekom minulih ur si spoznal, da se kontrast dogodi, kadar sta poleg dve lastnosti, ki sta 
si zelooo različni. V likovni umetnosti poznamo več različnih kontrastov: 

-        kakovostni kontrast, kadar sta poleg živa in ne živa barva, 

-        svetlo temni kontrast, kadar sta poleg svetla in temna barva, 

-     komplementarni kontrast, kadar sta poleg barvi, ki sta si v barvnem krogu zelo 
oddaljeni. 

Rekli smo, da je kontrast v likovni umetnosti koristno uporabljati, kadar želimo kaj 
poudariti. Če smo narisali žogo svetle barve in jo želimo poudariti, bomo ozadje pobarvali 
temno. Če pa smo žogo pobarvali živo rumeno, pa jo bomo poudarili tako, da bomo 
ozadje pobarvali z vijoličasto, ki v barvnem krogu leži nasproti rumene. 

Oglej si spodnjo ilustracijo in utrdi znanje o komplementarnem kontrastu. Barvi, ki sta 
povezani s puščico in sta si v barvnem krogu nasprotni, skupaj tvorita komplementarni 
kontrast. 

 

Rdeča je najbolj rdeča ob zeleni, zelena je najbolj zelena ob rdeči, modra je najbolj modra 
ob oranžni, oranžna je najbolj oranžna ob modri, rumena je najbolj rumena ob vijoličasti 
ni vijoličast je najbolj vijoličasta ob rumeni. 

LIKOVNA NALOGA: 

Z barvicami, flomastri ali tempera barvami upodobi travnik. Na travniku upodobi tudi 
cvetove maka. Ogledaš si ga lahko na spodnji fotografiji. Mak je rdeče barve, trave pa 
zelene barve. S tem, ko boš upodobil zelene trave in rdeče cvetove maka, boš upodobil 
komplementarni kontrast.   



 

     

 
GLASBENA UMETNOST 

 

Pretekli teden si dobil kriterij ocenjevanja in možnost izbire kako pridobiti oceno. 

Če si se odločil za petje, vadi petje, če si se odločil za ples, vadi ples in če si se 

odločil za intervju oz. izdelavo plakata, pridno ustvarjaj.  

Učiteljica te bo poklicala v četrtek, da preveri kako ti gre. 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT 
 

OCENJEVANJE UČENCA PRI PREDMETU IZŠ - ŽONGLIRANJE (Simon in Tim) 
 
Cilj, ki se preverja pri ocenjevanju: 
Učenec zna žonglirati (5 odbojev z odbojem žoge od tal) 
 
NALOGA: Žongliranje: 
Izvedi vajo žongliranja:  

● Zavzameš začetni položaj, žogo držiš v iztegnjenih rokah.  
● Spustiš žogo, počakaš, da se enkrat odbije od tal.  
● Nato žogo petkrat odbiješ z nogo. Med odboji z nogo se mora žoga enkrat 

odbiti od tal.  
● Žongliraš lahko z eno ali z obema nogama. 
● Izvedbo vaje posnameš. 

 



Ne pozabi! Za izvedbo vaje se primerno obuj in obleci, saj boš v neprimerni obutvi 
težje žongliral. 
 
NAREDI POSNETEK IZVEDBE VAJE. POŠLJI GA UČITELJU PO E-MAILU ALI PO MMS 

SPOROČILU. KONTAKT DOBIŠ PRI RAZREDNIKU. 
 ČASA ZA PRIPRAVO POSNETKA IMAŠ DOVOLJ – UČITELJU GA POŠLJI DO SREDE, 

20. 5. 2020 
 
KRITERIJ 
 
Ocena 5 Petkrat odbiješ žogo. 
Ocena 4 Štirikrat odbiješ žogo. 
Ocena 3 Trikrat odbiješ žogo. 
Ocena 2 Dvakrat odbiješ žogo. 
Ocena 1 Manj kot dvakrat odbiješ žogo.  
 
Pri oceni se seveda upošteva tudi tvoj trud. 

 

 

 

 

 

 

 


