
UČENCI 8. RAZREDA: V ČETRTEK imaš na urniku: 

Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.  

SLJ DRU GUM TJA DRU DOD/DOP 

Razredničarko lahko pokličeš od  10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po 13. uri 

pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.  

Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse naloge. 

 

SLOVENŠČINA 

Napiši Zapiši vsaj 30 povedi, kaj počnejo ljudje na sliki. Povedi naj bodo DOLGE! 
 

 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE 
 

Svetujem, da delo pri naravoslovju opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš, 

si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli. 

Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili. 

 

V PRVEM DELU URE NARAVOSLOVJA NADALJUJ Z IZDELAVO GLASBILA IZ PREJŠNJE URE. 

SVOJ IZDELEK POSLIKAJ IN POŠLJI SLIKO RAZREDNIČARKI, KI MI BO POSREDOVALA SLIKO.  

V DRUGEM DELU URE NARAVOSLOVJA NADALJUJ Z NOVO SNOVJO: 

Zapis snovi v zvezek:                                    ŠIRJENJE ZVOKA 

 

Zvok se širi s tresljaji zvočil. 

Zvok se ne širi samo po zraku, širi se lahko po različnih snoveh (vodi, železu, lesu, steklu 

...). Tresljaji, ki jih povzroča zvočilo, se lahko prenašajo po snoveh. . Če snovi nimamo, se 

zvok ne more širiti. 

IZVEDI POSKUS: 

Izvedba poskusa: TELEFON 

Narediš si lahko tudi preprost telefon. Vzemi dva plastična lončka in jima preluknjaj dno. 

Lončka poveži z vrvico, ki jo vpneš v luknjici. S prijateljem razmaknita lončka tako, da bo 

vrvica napeta in se ne bo ničesar dotikala. Sedaj se lahko pogovarjata tako, da eden od vaju 

govori v lonček, drugi pa lonček pristavi k ušesu in posluša.  

POSKUS NARIŠI IN ODGOVORI NA VPRAŠANJE: Zakaj mora biti vrvica napeta in se 

ne sme ničesar dotikati? 
 

 

GLASBENA UMETNOST 

Zapiši naslov: BALET 

Preberi: 

Balet je plesno-gledališka zvrst, je skupinski ples z glasbeno spremljavo, pri katerem je 

vsebina izražena z gibom. (To tudi prepiši) 

 

Predhodniki baleta so francoski in italijanski družabni plesi iz 14. in 15. stoletja. Kot balet 

pa se prvič pojavi na francoskem kraljevem dvoru leta 1581. V tistih časih je lahko balet 

trajal tudi več ur. 

 



V 19. stoletju balet doživi razcvet z rusko in francosko baletno šolo. 

 

Zapiši podnaslov: PETER ILJIČ ČAJKOVSKI (1840 – 1893) 

 
Preberi in prepiši: 

Peter Iljič Čajkovski je ruski skladatelj. Spada med pomembne skladatelje romantike. 

Najbolj znan je potem, da je skladal balete. 

 

Njegovi najbolj znani baleti so: 

- LABODJE JEZERO 

- TRNULJČICA 

- HRESTAČ. 

Naloga:  

Oglej si posnetek baleta Labodje jezero, ki ga najdeš na tej povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&t=674s ali pa v youtube vtipkaj SWAN 

LAKE – THE KIROV BALET. 

 

Preden pričneš z ogledom, si preberi kratko vsebino: 

V glavni baletni vlogi nastopa lepa princeska Odette, ki jo je skupaj z njenimi prijateljicami 

ugrabil zlobni čarovnik Rothbart in jih spremenil v labode, ki le čez noč dobijo človeško 

telo. 

Princ Siegfried se na svoj rojstni dan odpravi na lov in želi ujeti enega izmed labodov. To 

mu prepreči Odette, ki se spremeni v očarljivo kraljično. Zaljubita se na prvi pogled. Zaupa 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&t=674s
https://sl.wikipedia.org/wiki/Labod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Princ


mu skrivnost, da bo Rothbartova čarovnija premagana, le če sreča človeka, ki ji bo za 

vedno poklonil srce in ji ostal zvest. Siegfried ji to obljubi in jo povabi na jutrišnje 

praznovanje rojstnega dne. 

Naslednji dan se začne razkošna svečanost in Siegfried misli samo na Odette, vse ostale 

dame pa zavrača. Praznovanje je na vrhuncu, ko nepričakovano najavijo neznanega gosta s 

svojo hčerko. Vstopi Rothbart, ki s sabo pripelje zlobno Odille, ki je oblečena v črnino in je 

videti kot zapeljive Odette. 

 

Prihodnji teden dobite vprašanja, ki bodo iz baleta. 

Prijeten ogled. 

 

ANGLEŠČINA 

Naredi plakat, ki ga boš predstavil, ko se vrnemo v šolo.  
Iz revij izreži 1 moškega in 1 žensko. Slikano naj bo celo telo. Na sebi naj imata vsaj 5 
različnih oblačil. 
PRIMER:                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
Potem boš na primer povedal: 
SHE IS WEARING A GREY T- SHIRT AND RED, BLACK AND WHITE SHIRT. 
SHE IS WEARING BLUE  
 
 
JEANS, WHITE SOCKS AND WHITE TRAINERS. 
To, kar boš povedal, si zapiši na list ali v zvezek. 
VADI BESEDIŠČE ZA OBLAČILA TER PONOVI HRANO IN PIJAČO!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

SHIRT 

T-SHIRT 

JEANS 

SOCKS TRAINERS 



DOP/DODATNI POUK 
Če imaš možnost POIŠČI INTERAKTIVNE IGRA NA: 
Interakivne igre arnes – matematika 1 - 5 – merske enote – dolžina, masa. 

 
 

 

  



 

 


