
 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 
PON TOR SRE ČET PET 

4      
PREVERJANJE GOS 
PREVERJANJE ŠPO 

5     
 PREVERJANJE TIT 

6     
PREVERJANJE LUM   

7   
PREVERJANJE TJA 
PREVERJANJE GUM 

8     
TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA OCENO 

11  
GOS OCENJEVANJE 
PREVERJANJE NAR 
 
ŠPORT- dnevnik 
vadbe 

12 
 
PREVERJANJE SLJ 
PREVERJANJE TIT   

13 
OCENJEVANJE TJA 
OCENJEVANJE LUM 
   

14 
OCENJEVANJE NAR  
PREVERJANJE IZŠ  
 
ŠPORT- dnevnik 
vadbe 

15  
TIT- OCENJEVANJE 
  
 
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 

 

 
 

UČENEC 9. RAZREDA 

 V SREDO 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. TJA 

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. 

 

TJA 

OCENJEVANJE PLAKATA IN BESEDIŠČA IZ BOLEZNI TER 
DOMAČIH ŽIVALI. 

 

  

      



LIKOVNA UMETNOST 

 

LUM9 

SKLOP: SLIKANJE, RISANJE 

VSEBINA: KOLORISTIČNO SLIKANJE 

Minule ure si usvojil znanje o KOLORISTIČNEM slikanju. Slika, ki je naslikana na 
tak način, je hitro opazna in močno izstopa v prostoru. Če želimo, da bodo drugi 
našo sliko hitro opazili, lahko to dosežemo tako, da uporabljamo žive barve in 
slikamo na KOLORITIČNI NAČIN.  

 

LIKOVNA NALOGA: 

Mineva že 7. teden, ko se takole izobražuješ na domu. Kako se ob tem počutiš? 
Pogrešaš šolo? Kaj pa sošolce? Pa učitelje? Ali ti je lepše doma? 

Nariši sebe, kako preživljaš čas doma. Lahko je to igra na igrišču, lahko se narišeš 
kako sediš za mizo v svoji sobi in delaš naloge za šolo…po želji. 

Celotni list papirja na koncu pobarvaj z živimi barvami, da bo nastala 
KOLORISTIČNA SLIKA, kot jo vidiš zgoraj. Če želiš s sliko še kaj sporočiti, lahko to 
tudi napišeš: 

- KOMAJ ČAKAM, DA BOMO SPET V ŠOLI….POGREŠAM ŠOLO…POGREŠAM 
PRIJATELJE… 

 

 



GLASBENA UMETNOST/ IZBIRNI PREHRANA 

 

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 

Danes boš spoznal kakšna mora biti PREHRANA NOSEČNICE. 
 

Preberi: Nosečnice morajo izbirati polnovredno in raznovrstno prehrano, na 
njihovem jedilniku ne smejo manjkati polnozrnati izdelki, sadje, zelenjava, 
pusto meso, ribe, naravni sokovi in fermentirani mlečni izdelki. Nosečnost je 
čas, da se odpoveste cigaretam, alkoholu in prevelikim količinam kofeina. 
Zaužiti je potrebno tri do pet obrokov dnevno. 

DOMA PRIPRAVI NASLEDNJO JED: 

  

 


