
V SREDO 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. MATEMATIKA 

2. NARAVOSLOVJE in IZBIRNI PREDMET 

3. SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST 

  

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. 

MATEMATIKA 

PREVERI SVOJE ZNANJE POZNAVANJE URE:  
OGLEJ SI POWER POINT PREDSTAVITEV IN JO REŠI. 

 (Glej pri osnovnih navodilih za 8., 9. razred)  
LAHKO NADALJUJEŠ S POWER POINT PREDSTAVIJO IZ PREJŠNJEGA TEDNA.  

 

NARAVOSLOVJE IN IZBIRNI PREDMET 

NARAVOSLOVJE 

1. V zvezek napiši naslov: SVETLOBA KOT ENERGIJA 

2. Preberi besedilo: Iz izkušenj vemo, da nam je na soncu prijetno toplo. Sonce oddaja 
svetlobo, ki ogreva zemeljsko površje in predmete na njej. Temnejša kot je 
površina predmetov, več svetlobe se vpije vanje, bolj se telesa ogrejejo. To izkoriščamo 
pri izgradnji kolektorjev za ogrevanje vode. 

Tudi nekatere živali znajo dobro izkoristiti sončno energijo za ogrevanje teles (kače, 
kuščarji, severni medved ...). 

3. Da svetloba s seboj nosi energijo se boš prepričal z naslednjim poskusom.  



POSKUS: SVETLOBA NOSI ENERGIJO 

Potrebuješ: 2 plastenki, vodo, termometer, barve 

Navodila: Pobarvaj eno plastenko z belo, drugo pa s črno barvo, vanju nalij vodo in ju 
postavi na sonce. Meri temperaturo vode v obeh plastenkah in jih zapiši v tabelo.  

ČAS TEMPERATURA ČRNE 
PLASTENKE 

TEMPERATURA BELE 
PLASTENKE 

Na 
začetku  

  

5 min 
  

15 min 
  

30 min 
  

1 ura 
  

 

ODGOVORI: Kaj si opazil? 

IZBIRNI PREDMET 

1. Prejšnji teden si spoznal kakšna naj bi bila ustrezna prehrana otrok in mladostnikov. 
Danes je tvoja naloga, da sestaviš jedilnik zdravih obrokov za brata, sestro, sošolca. 
Pomagaj si s spodnjo tabelo. Pazi, da bodo obroki uravnoteženi in da vsebujejo vse 
hranilne snovi. 

JEDILNIK ZA________________ 

ZAJTRK 

  

  

  

   

MALICA KOSILO MALICA VEČERJA 



 2. Pripravi doma zdrav obrok oziroma jed iz svojega jedilnika. Jed slikaj in pošlji. Primer 
zdrave malice imaš na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVspWVAqaD8 

 

SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST 

 

SLOVENŠČINA 

 

V posnetku, ki si si ga ogledal včeraj je bila omenjena deklica Ana Frank. To je mlada, 
14-letna deklica, ki je med skrivanjem na podstrešju pisala dnevnik. Žal so družino 
odkrili in Ana je umrla v enem izmed koncentracijskih taborišč. 

Tole je Ana s svojim dnevnikom: 

 

Preberi odlomek iz njenega dnevnika v berilu na str. 91. 

 Odgovori na vprašanja. 

1.  Kako je dala ime svojemu dnevniku? 

2.  Kdaj je zapisala tale zapis v dnevnik? 

3.  Odlomek govori o strahu. Česa je bilo Ana strah? 

4.  S čim primerja predvojni čas? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVspWVAqaD8
https://www.youtube.com/watch?v=cVspWVAqaD8


 

LIKOVNI MOTIV: ANA FRANK 

Kontrast se dogodi, kadar sta poleg dve lastnosti, ki sta si med seboj zelooo različni. 
Na sliki se to dogodi, ko sta poleg dve barvi, ki se med seboj zelooo razlikujeta. Kadar 
poleg svetle barve temna barva, je to SVETLO-TEMNI kontrast. Kadar sta poleg barvi, 
ki sta si v barvnem krogu nasprotni, je to KOMPLEMNTARNI kontrast. Kontraste je v 
likovni umetnosti koristno uporabljati, kadar želimo kaj poudariti. 

 

LIKOVNA NALOGA: 

Z uporabo svetlo temnega kontrasta upodobi Ano Frank. Upodobi Ano Frank z 
dnevnikom, kot je to vidno na zgornji fotografiji. Pobarvaj samo ozadje, da bo postalo 
temno. S temnim ozadjem in svetlo podobo Ane Frank boš upodobil svetlo temni 
kontrast in tako poudaril podobo Ane Frank.  

 

 

  

 

 

  


