
 

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 

PREVERJANJE NAR 
9 

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, 20. 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 

Pred preverjanjem in ocenjevanjem si spoznal domače in tudi divje živali. 
Nekatere od njih letijo (FLY), nekatere tečejo (RUN), nekatere plavajo (SWIM), 
nekatere plezajo (CLIMB). 



Poveži žival s tem, kar dela in napiši povedi v zvezek. Ne pozabi na koncu 

napisati S (ker je žival – IT). 

NPR.: A tiger runs. 

  

a tiger   a bat      an elephant        a parrot       a bird      a dolphin an emu 

  

RUN                           FLY                              SWIM                         CLIMB 

  

a snake   a lion       a shark       a goat   a monkey       a hippo     a fish 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

SKLOP: KIPARSTVO 

VSEBINA: POVRŠINA KIPA – KOLORISTIČNO SLIKANJE 

Površina kipa je navadno taka, kakršna je barva kiparskega materiala. Lahko pa je 
tudi poslikana. S tem, ko kip poslikamo, se približamo podobi slike. Barva je zelo 
močan likovni element in lahko celo skoraj povsem izniči kiparske oblike – te 
postanejo skoraj ne vidne. 

Minule ure si obnovil in utrdil znanje o KOLORISTIČNEM SLIKANJU. Ko slikamo 
na koloristični način, uporabljamo ŽIVE BARVE, zato je taka slika živa in jo hitro 
opazimo. Enako pa se dogodi, kadar kip poslikamo na koloristični način. Tak kip 
hitro opazimo, saj je živih barv, ki pa jih je v naravi malo. 

LIKOVNA NALOGA:  

Danes boš izdelal kip iz odpadnega materiala in ga poslikal na KOLORISTIČNI 
NAČIN. 

Potreboval boš: eno ali več škatel od jajc, lepilo in škarje, tempera barve, flomastre 
ali voščenke. 

Iz škatel od jajc upodobi obraz na tak način, kot so obrazi iz škatel upodobljeni 
na spodnji fotografiji.  



 

Poslikaj svoj kip iz odpadnega materiala. Priporočljiva je uporaba tempera 
barv. Če tempera barv nimaš, poslikaj kip s flomastri, voščenimi barvicami ali 
navadnimi suhimi barvicami. 

Primer poslikanega kipa si lahko ogledaš na spodnji fotografiji.  

 

     

 

GLASBENA UMETNOST 

NE POZABI! DANES, SREDA, 20. 5. 2020, JE ZADNJI DAN, DA POŠLJEŠ 
POSNETEK ALI IZDELEK UČITELJICI, DA GA OCENI. ČE STA DOGOVORJENA, 
DA TE POKLIČE, BODI DOSEGLJIV. 

 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT 
 



 


