
 

 

UČENEC 9. RAZREDA 

 V SREDO, 27. 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. 

 

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 NIT 
7  
 

7   

OCENJEVANJE DRU 7 

PREVERJANJE TJA 

PREVERJANJE GUM 

8     

OCENJEVANJE DRU 7 

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  

PREVERJANJE 
ZNANJA  DRU 9. 

OCENJEVANJE NAR 9 

26 27 28  

OCENJEVANJE ZNANJA 
DRU  9. 

29 



TUJ JEZIK ANGLEŠČINA 

Spoznal si živali in kaj počnejo (tečejo, plavajo, letijo …) 

 

Je trditev pravilna (T - TRUE) ali napačna (F - FALSE)? Napiši črko pred 
trditvijo, napačne pa popravi, da bodo pravilne. 

A monkey flies.                                                        A polar bear can swim. 

A tiger has got two legs.                                       A crocodile lives in Australia. 

A snake lives in Antarctica.                                  An eagle is black. 

A goat lives at the ZOO.                                       A cat lives on a farm. 

A sheep has got four legs.                                   An elephant has got six legs. 

A fish swims in the sea.                                       A snake hasn't got legs. 

A panda is black and white.                                 A giraffe lives in Africa. 

 

Izberi si eno žival. Poišči njeno fotografijo in zraven napiši: 

• kakšne barve je  
• koliko nog ima 
• kje živi (Africa, Europe …)  
• kaj počne (runs, swims …) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

SKLOP: SLIKANJE 

VSEBINA: KOLORISTIČNO SLIKANJE 

O kolorističnem slikanju smo tekom minulih ur že veliko govorili. Koloristična slika 
je naslikana z živimi barvami in jo hitro opazimo.  

 

Mojster kolorističnega slikanja je vsekakor francoski slikar HENRI MATISSE, ki je 
naslikal zgornjo sliko. 

LIKOVNA NALOGA: 

Ker je sedaj čas, ko vsi že nestrpno čakamo, da češnje dozorijo, boš upodobil drevo 
s češnjami. Uporabljal boš žive barve in nastala bo koloristična slika. 

Na zgornji del lista papirja nariši krog. Lahko si pomagaš s skodelico za kosmiče ali 
krožnikom, ki ju lahko obrišeš. V obliko kroga riši češnje, kot to vidiš na spodnji 
fotografiji. Dodaj deblo in vse skupaj pobarvaj – češnje z rdečo, ostali del kroga 
zeleno. Nastalo bo STILIZIRANO drevo. Tako drevo ni drevo, kot ga vidimo v naravi, 
temveč domišljijsko, preoblikovano.  

 

 
 



     

 

GLASBENA UMETNOST 

 

Dragi učenci! 

Predmeti iz šolske torbe so se odločili, da bodo ustanovili čisto pravi  rock 
band. 

Vabijo tudi tvoje šolske potrebščine, da se jim pridružijo pri skupni skladbi. 

Sodelujejo lahko vse šolske potrebščine - od šilčka do knjige. 

  

Za začetek pa se za ogrevanje preizkusi v igri s svinčnikoma: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=yLvDfzWpe9c&fea
ture=emb_title 

Ko boš osvojil ritem, ga preizkusi tako, da ga boš igral ob pesmi Muca Maca, 
ki jo najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=XI6yAiEd6BM 

 Veselim se vašega posnetka. 
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