
UČENEC 8. RAZREDA 

 V ČETRTEK 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. SLOVENŠČINA 

2. NARAVOSLOVJE in ANGLEŠČINA 

3. GLASBENA UMETNOST  in 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. 

SLOVENŠČINA 
 

Reši učni list: 

 

1. Razloži pomen besed. Pomagaj si z berilom. 

izaro ______________________________________ 

gmajnica ____________________________________ 

dro _________________________________________ 

več barti _________________________________ 

očina ______________________________________ 

2. Česa se spominja avtor pesmi? 

 

3. Izberi, kakšne občutke ima avtor, ko se spominja svojega doma in staršev. 

VESELJE           HREPENENJE                 ŽALOST                          JEZA                            

          ZAVIST             RAZOČARANJE                  ZAČUDENOST                PONOS 

 



 

 

4. Poslušal si posnetek. Na kakšno pesem te spominja 

melodija? 

   

 

______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=dkU_UmdPlI8 

 

5. Dopolni. 

 

Pesem ima _____ kitice in vsaka kitica ima ____ verze. Pesem ima 

skupaj ____ verzov. 

 

6. Izpiši v zvezek verz, ki govori o tem, kaj je avtor počel, ko je bil majhen. 

 

 

7. V zvezek v eni povedi (lahko več) napiši, o čem govori vsaka kitica. 

 

1. kitica  

2. kitica  

3. kitica  

 
 

N 
 

TJA in NARAVOSLOVJE 
 

Pripravljaš sadno solato. Katero sadje bi uporabil? Zapiši ga v angleščini. 

 Če imaš doma sestavine, lahko solato tudi narediš, fotografiraš in pošlješ 

učiteljici. 

https://www.youtube.com/watch?v=dkU_UmdPlI8


 

GUM  IN ŠPORT 

BALET LABODJE JEZERO 
 

 
 
Prejšnji teden ste za nalogo imeli ogled baleta Labodje jezero. Če si ga še 
niste ogledali do konca, lahko to storite danes.  
Za konec pa odgovorite še na vprašanja: 

1. V katero žival se spremenijo princesa Odette in prijateljice? 

2. Kdaj se spet spremenijo v človeka? Podnevi ali ponoči? 

3. Ali na koncu zmaga ljubezen ali zloba? 

 
Upam, da vam je bil balet všeč ☺ 
 
Zdaj pa zapleši še z učiteljem Nejcem  ŠPORTNA DEJAVNOST!!!  
IZVEDI VAJE TVOJEGA UČITELJA NEJCA.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M

