
4. teden GOSPODINJSTVO, 6.-razred 

Pozdravljena dekleta in pozdravljeni fantje! 

V tem tednu boste še vedno vadili domača dela. Verjamem, da postajate  bolj spretni in tudi dolgčas 

vas ne bo pestil tako zelo. Je pa mogoče že čas  za pridobivanje novih spretnosti. 

Ker nismo skupaj v razredu, bi si želela, da mi sporočite, kako vam uspeva delo doma. 

Dogovorili se bomo, da na kratko zapišete, kako ste opravili naloge, ki ste jih dobili pri gospodinjstvu. 

 Kratko, v nekaj povedih, zapišete vse učenke in vsi učenci v  svoje zvezke za gospodinjstvo: 

 Najprej poveste, ali ste v družini zdravi? 

 Zapišite nekaj jedi iz prvega seznama, ki ste ga izpolnjevali za dnevne obroke! 

 Napišete, katera domača opravila pomagate opravljati! Lahko jih tudi ločite na ljubša in manj 

ljuba opravila. 

 Če je kdo  od vas spekel mafine, zapišite, kako so uspeli- eno sporočilo imam, da so hitro 

pošli… 

Ker vas je veliko, se bomo dogovorili, da 

v tednu od  6. do 10. aprila 2020   pošljete  odgovore na vprašanja  učenci 6. a  oddelka, na 

moj naslov: 

tatjana.slavicic@guest.arnes.si 

Sedaj  se postavlja samo še vprašanje zapisovanja in pošiljanje zapisov. Ali res morate dvakrat zapisati 

odgovore, v zvezek in na računalnik? Poiščite rešitve sami. 

 

Navodila za pošiljanje zapisov za  ostala dva oddelka bom pripravila v prihodnjem tednu. 

Pazite nase in ostanite doma. 

Učiteljica Tatjana. 
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GUM – delo doma (4. teden) 

 

6. RAZRED 

V skupino glasbil s tipkami poleg klavirja spadajo tudi ORGLE.  

 

Oglej si spodnji prispevek o kraljici med glasbenimi inštrumenti   

in v zvezek za glasbo zapiši tri podatke, ki so ti bili najbolj 

zanimivi. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRSNP94atNw 

V delovnem zvezku dokončaj stran 23 ter reši stran 24.  

Lahko si pomagaš z video posnetki z You Tuba. 

 

 

7. RAZRED 

Še vedno ostajamo v vzdušju aktualnih razmer. V tem tednu boš sestavil/a svojo 

KORONA GLASBENO LESTVICO.  

 

 Naslov pesmi/skladbe Glasbena skupina/pevec/pevka Link – You Tube 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Gotovo v teh dneh kdaj poslušaš svojo priljubljeno glasbo na kanalu You Tube. 

Glasba je seveda najboljše razvedrilo! Zgornjo razpredelnico kopiraj v svoj dokument 

in vanjo vpiši naslove svojih najljubših slovenskih pesmi/skladb. Vpiši tudi ime 

glasbene skupine ali pevca/pevke. V zadnji stolpec prilepi povezavo do te 

pesmi/skladbe. 

Prosim, da mi izpolnjeno razpredelnico pošlješ po elektronski pošti na naslov 

jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si  do srede, 8. aprila. Ko bom vse pregledala, vam 

sporočim, katera slovenska pesem/skladba je najbolj priljubljena med sedmošolci OŠ 

Riharda Jakopiča. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRSNP94atNw
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8. RAZRED 

Dva skladatelja, ki spadata v obdobje romantike, 

sta napisala dve različni poročni koračnici. Oglej 

si ju na spodnjih povezavah:   

https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_fI 

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

 

 

V zvezek za glasbo zapiši, kdo je skladatelj posamezne poročne koračnice in del 

katerega večjega skladateljevega dela je prva in katerega druga poročna koračnica. 

 

 

9. RAZRED 

V prejšnjem tednu smo obravnavali rap. Je imel kdo ustvarjalni navdih in mu je 

uspelo napisati svoj rap? Vaš izdelek mi lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: 

jerneja.vivod-usen@guest.arnes.si v Wordovem dokumentu, še bolj vesela pa bom, 

če svoj rap izvedete, vas nekdo posname in mi ga pošljete s pomočjo WeTransferja 

ali Googla Drive. 

V tem tednu se selimo v drugo glasbeno zvrst. Z njo so povezana naslednja imena: 

Scott Joplin, Louis Armstrong, George Gershwin in Jože Privšek. In seveda še mnogi 

drugi. O kateri glasbeni zvrsti bomo govorili? 

 

                  

        Scott Joplin                          Louis Armstrong                                     George Gershwin                                Jože Privšek 

 

Prisluhni eni izmed njihovih največjih uspešnic. 

Scott Joplin:  

https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q 

Louis Armstrong: 

https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE 

https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_fI
https://www.youtube.com/watch?v=KddhSYezYQU
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George Gershwin: 

https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU  

Jože Privšek:  

https://www.youtube.com/watch?v=aXMV-G73wYE 

 

Kot si verjetno ugotovil/a, bomo govorili o jazzu. V zvezek za glasbo odgovori na 

spodnja vprašanja. Pomagaš si lahko s spodnjo povezavo: 

https://eucbeniki.sio.si/gum9/3236/index.html 

1. Kaj je jazz? 

2. Naštej najpopularnejše jazzovske sloge. 

3. Kaj je simfonični jazz? 

4. Naštej vsaj 5 slovenskih jazzovskih glasbenikov. 

 

Če ti je ta zvrst glasbe blizu, lahko rešiš katero izmed nalog na naslednjih straneh: 

https://eucbeniki.sio.si/gum9/3236/index6.html 

https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
https://www.youtube.com/watch?v=aXMV-G73wYE
https://eucbeniki.sio.si/gum9/3236/index.html
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Drage učenke in učenci! 

V tem tednu vas želim spodbuditi k ustvarjanju iz odpadnega papirja – to so npr. časopisi, 

revije, vrečke, kartonska embalaža. Ustvarjate lahko na področju slikarstva ali pa kiparstva.  

V obeh primerih boste potrebovali tudi lepilo, ki si ga boste izdelali sami iz nekaj ščepcev 

moke in nekaj žlic vode. To zmes pripravite v mali posodi, ki je primerna za kuhanje na 

štedilniku. Segrevajte in mešajte kakšno minuto, da se snov zgosti in postane lepljiva. To je 

ŠKROBNO LEPILO. 

1. Slikarska tehnika KOLAŽ  ali LEPLJENKA je vsem dobro poznana in ponuja neizmerne 

možnosti za likovno izražanje.  

 

 



2. MALI KIP (5–8 cm) in RELIEF manjših dimenzij (10x10 cm) lahko izvedete tako, da en kos ali 

manjše koščke papirja pomočite v škrobno lepilo in oblikujete poljuben motiv – na ta način 

so narejeni vsi reliefi in moški doprsni kipec. Lahko pa zmešate natrgane koščke papirja in 

lepilo; papir dodajate v lepilo toliko časa, da nastane gnetljiva masa (papirmaše) – na ta 

način je oblikovan bober. 

UŽIVAJTE OB USTVARJANJU IN LEP POZDRAV od učiteljice Barbare Lapuh. 

 

 

 



NIZ UMETNOST (4., 5., 6. razred) 

 

področje: arhitektura 

predviden čas izdelave: 3 šolske ure 

Likovna naloga: maketa »Moja sanjska hiša« 

likovna tehnika: sestavljanje, lepljenje 

materiali: karton, šeleshamer, plastenke, slamice… 

(*material prilagodite s tem kar imate na voljo doma: škatle, 

embalaže...) 

dimenzije: 20 x 10 cm (lahko tudi večje) 

Pri izdelavi makete upoštevaj: 

- motiv je „Moja sanjska hiša“, 

- stabilnost, 

- dobro izvedena tehnika, 

-inovativnost (uporaba različnih materialov, 

kreativen tloris stavbe in okolice) 

1. korak: spodaj si poglej zgradbe. Več lahko pogledaš tudi po internetu. 

 

2.korak: Najprej si skiciraš maketo na list papirja(kakšne oblike bo 

stavba in streha, koliko nadstropij bo imela, koliko bo steklenih 

površin…ter njeno okolico (bo imela na dvorišču morda bazen, 

teniško igrišče, rože, potko?..) 

Maketo boš naredil/a s pokrito streho, kar pomeni da ne delaš 

notranjih prostorov ampak samo zunanjost z fasado in streho 

ter okolico makete. 

 

3.korak: začneš/nadaljuješ z izdelavo makete 

Izdelek poslikaj in mi posreduj fotografijo sanjske hiše po epošti. 

 

Veliko ustvarjalnega navdiha ti želim! 



               

 

 

 

    

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 


