UČENEC 7. RAZREDA
PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU
PON

TOR

SRE

ČET

PET
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7
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PREVERJANJE GOS

PREVERJANJE TIT

PREVERJANJE LUM 7

OCENJEVANJE DRU 7

OCENJEVANJE DRU 7

PREVERJANJE NIT 7

PREVERJANJE TJA

TIT - IZDELAJ PLAKAT ZA
OCENO

PREVERJANJE ŠPO
PREVERJANJE DRU
11

PREVERJANJE GUM
12

GOS OCENJEVANJE
PREVERJANJE NAR

PREVERJANJE SLJ

13

14

15

OCENJEVANJE TJA

OCENJEVANJE NAR

TIT- OCENJEVANJE

PREVERJANJE IZPŠ

ŠPORT- dnevnik vadbe

ŠPORT- dnevnik vadbe

20
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OCENJEVANJE IZPŠ

OCENJEVANJE SLJ

OCENJEVANJE MAT

OCENJEVANJE LUM

PREVERJANJE TIT
ŠPORT- dnevnik vadbe
18

19

ŠPORT- dnevnik vadbe

PREVERJANJE MAT

OCENJEVANJE GUM

ŠPORT- dnevnik vadbe

OCENJEVANJE ŠPORT
(dnevnik vadbe)

25

26

27

28

29

OCENJEVANJE MAT

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
Danes bomo šli pri angleščini na novo učno snov. Poišči jo v učbeniku na strani 71.
V zvezek zapiši naslov:
FEELINGS
Potem nariši čustva, ki jih imaš tudi v učbeniku. Lahko narišeš obraze otrok, kot je v učbeniku,
lahko pa uporabiš emojkote. Zraven poimenuj čustvo.

happy – vesel

sad – žalosten

surprised – presenečen
Nato napiši še vprašanje in odgovor.
How are you feeling today?
I´m happy. / I´m sad. / I´m surprised.
Nato si poglej posnetek na youtubu, da boš videl tudi izgovorjavo. Ponavljaj in se nauči
izgovorjavo. Na posnetku boš spoznal še več čustev.

https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ
Zdaj reši še nalogo v delovnem zvezku.
Stran: 84, naloga: 105
Zapis v zvezku in rešeno nalogo v delovnem zvezku poslikaj in mi pošlji.

LIKOVNA UMETNOST
SKLOP: KIPARSTVO
VSEBINA: OBHODNA in RELIEFNA PLASTIKA
Kip lahko izdelamo iz različnih kiparskih materialov in na različne načine. Tekom minulih
ur si spoznal, da je lahko kip OBHODNI ali pa je RELIEF. Okoli katerega kipa se lahko
sprehodimo?
Že samo ime OBHODNI kip nam sporoči, da lahko okoli njega hodimo, se okoli njega
sprehodimo, zato je pomembno, da kipar pri kiparjenju natančno upodobi vse strani kipa.
Ko pa kipar izdeluje kip, okoli katerega se ne bo možno sprehoditi in bo pritrjen na tla ali
steno, pa upodobi samo sprednjo stran kipa. Nastal bo RELIEF.
LIKOVNA NALOGA:
Danes boš izdelal kip iz odpadnega materiala. Izdelal boš RELEF.
Potreboval boš: eno ali več škatel od jajc, lepilo in škarje
Iz škatel od jajc upodobi obraz na tak način, kot so obrazi iz škatel upodobljeni na spodnji
fotografiji.

Kakšne barve je tvoj kip?
Barva kipov je pogosto taka, kakršna je barva kiparskega materiala. Lahko pa površino
kipov tudi poslikamo.
LIKOVNA NALOGA:
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

Ne pozabi! Do danes (20. 5. 2020) moraš učitelju poslati posnetek izvedbe vaje
žongliranja, ki bo za oceno. Posnetek pošlji po mailu ali po mms sporočilu. Učitelj
bo posnetek ocenil in ti sporočil oceno.

