NAVODILIO ZA POUK SLOVENŠČINE - 8. R.
TOREK, 2. 6.
V kanalu imate učni list.
Videosrečanje: ob 11.00

Angleščina
Teden: 1. 6. do 5. 6. 2020
Število ur: 1
Spodaj so še zadnja navodila za delo na daljavo. Se vidimo v petek.

PONEDELJEK
Datum:1.6.20
Zaporedna ura:

TOREK
Datum: 2.6.20
Zaporedna ura: 94

NARAVOSLOVNI DAN

Preveri, če si mi poslal/a naloge od prejšnjega tedna.
Še enkrat preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja iz prejšnje ure
Making people aware – Učb 60

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 2. 6. 2020
ZGODOVINA

Četrtek
ZGODOVINA

Uspešno delo vam želim!
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

V spletni učilnici je PP predstavitev o
Napoleonu, ki si jo prepiši v zvezek.
Ne pošiljaj mi v pregled, ker bom nalogo
preverila v razredu.

LIKOVNA UMETNOST 8

nadja.janko@guest.arnes.si 2. 6. 2020

Konec maja je tu. Ocenjevanje se končuje.
Naredili ste 4 izdelke. Iz le teh bom sestavila eno oceno.
TAKO: Povorka + hiška + ptica + rastlina = ocena
(ocene)
4 +
0
+ 5
+3
= 12: 4 = 3
Učenec je dobil iz štirih izdelkov (hiške ni naredil) oceno 3
Še vedno velja, da lahko kaj popravite in pošljete. Pohitite.
IZDELKI

1. risba prostorski plani (povorka) – narejeno in oddano (ocenjena). KRITERIJI
Predmeti in oblike spredaj spodaj na listu, so večje kot tiste zadaj (zgoraj na listu).

Predmeti spredaj, delno prikrivajo, tiste ki so zadaj.
Predmeti spredaj so bolj poudarjeni bolj intenzivni kot tisti zadaj.
Vse oblike izgledajo tridimenzionalno zaradi pravilnega senčenja (svetloba in senca).
Nizanje figur predmetov enega nad drugim.

2. preprosta papirnata zgradba narejeno in oddano (ocenjena). KRITERIJI
Vsebuje arhitekturne elemente: okno, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad vrati,
stavba je stabilna, lepljeni robovi so čisti, stavba je lahko običajna ali pa zelo nenavadna

3. Ptica, narejena in oddana (ocenjena) KRITERIJI
Poljubna tehnika, lepo pobarvano, zasenčeno 3D

4. Količinski kontrast: rastlina narejena in oddana (ocenjena) KRITERIJI
Motiv: Lepo razgiban, lahko v kompoziciji (simetrični, poševni, navpični..)
Tehnika: Uporabi, kar je na razpolago: tempere, vodene barvice, voščenke. Izkoristi vse
možnosti, ki ti ga ponuja ta izbrana tehnika.
Naloga – količinski kontrast. Upoštevaj količinska razmerja med barvama. Barvo lahko svetliš,
temniš in celo mešaš. OPOMBA (če bo mešanja preveč bo vse rjavo)

V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1! V mapi shranjuj tudi zapiske, ki jih narediš ob
učenju! (Razen hiše, ker ne gre v mapo)

Nekaj vaših odlično narejenih izdelkov.

Likovno snovanje 2 – izbirni predmet
IZDELKI

3. 2. 2020 nadja.janko@guest.arnes.si

V sredo se vidimo v šoli.

1. Slikanje po glasbi
2. Ptica narejena in oddana: lepo narejena in pobarvana zasenčena oc
3. Slikanje s kavo narejeno in oddano: – gre za poizkus, eksperimentiranje
4. Montažni kip narejeno in oddano – stabilnost, odpadni material, zanimiv

Slikanje po glasbi (še ena + ura)
1. ura 18. 3.
Navodilo: Barvaj na A4 format.
Ob zelo nežni glasbi barvaj list kakorkoli,
(brez prepoznavnih oblik)! Uporabi barvice. Barvaj bolj narahlo.
Naslednjič boš nadaljeval(a) na isti list, zato ga shrani!

2. ura 25. 3.
Navodilo: Na A4 format z barvicami barvaj ob zelo živahni glasbi. Poteze naj bodo svobodne, »divje«
(brez prepoznavnih oblik!). Izdelek naj bo povsem drugačen kot tisti ob nežni glasbi.

3. ura 28. 5.
Izberi eno od slik, ki si jih ti pobarval z barvicami. Te nagovarja? Kaj bi narisal na ozadje?
Pri risanju ali slikanju uporabi črn flomaster ali voščenke. Motiv je prost!

