NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. R.
Od 4. 5.-8. 5.

Videosrečanje: ponedeljek ob 11. 30.

PONEDELJEK, TOREK
Modri zvezek: Ločila

PETEK
Modri zvezek: str. 28 – uvod v poglavje Domače in prevzete besede
Branje neumetnostnega besedila, vaje 1-6.
Po elektronski pošti poročate o tedenskem delu. Napišite, katero knjigo ste brali.

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
ŠPORT 8. r; 4.- 8. 5. 2020
V tem tednu boste ponavljali vaje za skok v višino – škarjice (prekoračna tehnika):
-

poglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=wIaTzS38Lgc

1. OGREVANJE:
 Tek 2 minuti
 Kroženje z glavo 3 L, 3x D
 Kroženje z rameni 5x naprej, 5x nazaj
 Izmenično kroženje rok nazaj in naprej 8x (»plavaš« kravl in »plavaš hrbtno«)
 Potiskanje komolcev za glavo (vsaka roka 10-15 sek)
 Kroženje z boki 5x L in 5x D
 Zamahovanje nog 5xL, 5xD
 Izpadi korak naprej (5xL, 5xD) (slika1) / Izpadni korak vstran (5xL, 5xD) (slika 2)

-

 dotik nasprotna roka nasprotna noga- »čiščenje čevljev« 10x
 10 počepov
 Metuljček
Poglej si posnetek (deklica je levičarka, zato poglej s katero nogo se odriva 😊, desničarji
obratno): https://www.youtube.com/watch?v=xPwPoa8hjhw
Poišči si primeren travnik, del dvorišča,…
Napni vrvico
Najprej vzameš zalet in vrvico preskakuješ naravnost (kot bi skakal v daljino z zaletom),
potem si vrvico dviguješ-, to ponovi najmanj 5x
Potem na ravnem preskakuj črto (iztegnjene noge), ki si jo narišeš ali palico, ki je na tleh
Nato dodaj temu skoku zamah z rokami
Potem poskusi z mesta bočno preskočit vrvico in nato z zaletom (desničarji z desne,
levičarji z leve)
Po skokih stresi roke in noge

Veliko zabave 😊. Bodite dobro, učiteljica Brigita.

Angleščina
Teden: 4. 5. do 8. 5. 2020
Število ur: 2
Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo!
Zahtevane naloge mi pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si. Da se izognemo preobremenjenemu
eAsistentu, mi pošljite direktno s telefona na zgornji naslov. Naloge, ki so na delovnih listih ni
nujno tiskati. Lahko jih rešite v Wordu ali napišete v zvezek samo rešitve (po vrsti, npr 1. an,
2…, ) in pošljete. Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji!
Danes začnemo z novo enoto:

PONEDELJEK

EXPERIENCES

Datum: 4.5.20

Kaj pomeni beseda experiences? Poglej v slovar, če beside ne poznaš.
Napiši naslov in reši spodnjo nalogo:

Zaporedna ura: 83
Učb 56 /1 – Besedišče

Poveži besede iz okvirčka. Reši v zvezek:

Primer:
1. Win a competition
Win a race
2. …
Naloga 2 – Look at the two photographs. Do you know the people in
the pictures? Who are they? Why are they famous? / What’s their
job?

Ambitions – bralno razumevanje
- preberi obe besedili
- preveri pomen besede REFUGEES in ostalih, ki jih ne razumeš
- Učb 57/3 – odgovori na spodnja vprašanja iz besedila

1. What is Greta’s ambition? To becaome an actress
2. Who is her hero/heroine?
3. Why?

4. What’s Terry’s ambition?
5. Who is his hero/heroine?
6. Why?

- Reši DZ 44/3

TOREK

Present perfect

Datum: 5.5.20

1. Spoznali bomo nov glagolski čas. Primeri tega časa se pojavljajo v
besedilu Učb 56/2

Zaporedna ura: 84
- Preberi še enkrat besedilo
- Prepiši primere iz naloge 57/4a in jih dopolni s primeri iz besedila

1.I _______________ nearly all her films.
2. She ________________ anything silly.

Oblike, ki si jih vpisal v prostorčke so oblike present perfecta.

*Preden se lotiš naslednjih nalog preberi razlago spodaj!

-Reši DZ 44/1, 2, 4

Slikaj in pošlji celo stran DZ 44 do 8. 5. 20

-Poglej še enkrat nalogo 56/1

-Najprej izpiši nepravilne oblike preteklih deležnikov:
Win See Ride Be Do –

- Kako bi zase povedal/a ali si že počel/a ali doživel/a navedene stvari
Zapiši svoje primere v zvezek:

1. I have won a competition once/twice. I haven't won…
2. I have seen /I haven’t seen…

PETEK
TEHNIČNI DAN
Datum: 8.5.20

*Razlaga: PRESENT PERFECT
To je glagolski čas , ki ga uporabljamo ga za izražanje preteklih dejanj, vendar pa so ta
dejanja povezana s sedanjostjo.
Danes bomo spoznali samo eno rabo tega glagolskega časa, in sicer, kako povedati kakšne
izkušnje (experiences) smo imeli v življenju do sedaj. Ne povemo pa kdaj se je to zgodilo.
Kako ga tvorimo?

Glagol

HAVE / HAS
+ pretekli deležnik* glagola
HAVEN'T / HASN'T

Kako tvorimo pretekli deležnik*?:
- pravilnim glagolom dodamo končnico –ed: npr. play - played
- nepravilne oblike pa se je treba naučiti na pamet, najdemo jih v tabeli DZ str 86 (3. stolpec).
Npr. primeri, ki smo jih videli v besedilu: be – been , do - done

Have/has

Past participle

I

have

watched

them on TV.

I

haven't

seen

a real Grand Prix.

Angelina Jolie

has

done

a lot of voluntary work.

She

hasn't

done

anything silly.

Louise
Hamilton

has

won

lots of races.

Okrajšane oblike HAVE, HAS
I have seen – I've seen
You have seen - you've seen
He/she has been – he's been
They have done– they've done

Great pravi:
I've seen nearly all her films. (V svojem življenju sem videla že vse njene filme .) Ne pove pa
kdaj jih je videla.
Če bi povedali kdaj smo neko dejanje naredili, potem bi morali uporabiti past simple!
Npr.
I played kricket last year. (past simple – povemo točno kdaj – last year)
I've played kricket many times (present perfect) – velikokrat sem ga že igral v življenju. Ne
povemo kdaj.

Navodila učencem za pouk na daljavo – osmi teden
Matematika 8
Prosim, da mi dnevno pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa
uporabi spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Ponedeljek,04.05.2020, sreda,06.05.2020 in petek,08.05.2020
Navodila te čakajo v spletni učilnici.
Četrtek,07.05.2020
Video konferenca ob 12.25.

Navodila učencem za pouk na daljavo – osmi teden
Fizika 8
Prosim, da mi pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi
spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Sreda,06.05.2020 in četrtek,07.05.2020
Navodila bodo objavljena v spletni učilnici.

KEMIJA
NAVODILO: Delovni list preberi, odgovore zapiši v zvezek. Zraven napiši
koliko točk si dosegel in si seštej točke, da boš vedel ali je poznavanje tega
poglavja zate sprejemljivo ali bo potrebno še utrjevanja in vaj.
Sliko odgovorov in točk mi pošlji na email, v kanal ali v spletno učilnico.
DELOVNI LIST: Utrjevanje kemijskih reakcij
Preveri svoje znanje poglavja Kemijske reakcije.
Naloge so v dveh barvah, ki nakazujejo 2 nivoja znanja. Črne naloge zajemajo
minimalne standarde znanja. . Modre naloge so višji nivo.
Naloge so diferencirane glede na minimalne in temeljne cilje znanja določene v
učnem načrtu za kemijo.
Preveri rezultat doseženih točk
23 doseženih točk pomeni obvladovanje minimalnih standardov znanja, med 23 - 35
točkami dosegaš tudi temeljne standarde znanja, nad 35 tvoje znanje je odlično.
NALOGA 1: Iz spodnjega opisa kemijske reakcije izpiši reaktante in produkte
Pri dihanju v celicah iz glukoze in kisika nastaneta ogljikov dioksid in voda, sprošča
pa se tudi energija.
/2
Reaktanti

Produkti

NALOGA 2: Prepiši reaktante in produkte v zapisanih reakcijah.
a)

H2O(l) → O2(g) + H2(g)

REAKTANT: __________________

PRODUKT:______________________

B) C(s) + O2(g) → CO(g)

REAKTANT: ____________________ PRODUKT: ____________________
c)

CH4(g) +

O2(g)

→

CO2(g) +

REAKTANT: _________________

H2O(g)

PRODUKT: ______________________

/6

d)

KI(aq) +

Pb(NO3)2(aq)

REAKTANT: _________________

PbI2(s)

→

+

KNO3(aq)

PRODUKT: ______________________

NALOGA 3: Poimenuj še vrsto reakcije, ki so zapisane v nalogi 2 !

/4

a) Katere kemijske enačbe prikazujejo sintezo
( napiši črke po vrsti)? _____________________
b) Katera kemijska enačba prikazuje analizo
(napiši črke po vrsti)? _______________________
a) Katera kemijska enačba prikazuje obarjanje
(napiši črke po vrsti)? ______________________
NALOGA 4: Imenuj spojine, ki nastanejo z reakcijo
a) natrija in klora

/3

___________________________________________

b) kalcija in kisika ____________________________________________
c) bakra in žvepla ____________________________________________
NALOGA 5: Obkroži kemijsko reakcijo:
a) taljenje ledu
d) fotosinteza

/6

b) gnitje jabolka

c) sublimacija joda

c) taljenje železa

d) šiljenje svinčnika

NALOGA 6: Oglej si shematske prikaze sprememb na nivoju delcev in ZAPIŠI NE
kjer ni prišlo do kemijske spremembe in DA, kjer je prišlo do kemijske reakcije!
/3

NALOGA 7 : Sheme prikazujejo kemijske ali fizikalne spremembe. Zapiši za katero
spremembo gre: fizikalno ali kemijsko?
/4
Sprememba 1:

Sprememba 2:

Sprememba 3:

Sprememba 4:

NALOGA 8: besedni zapis enačbe.
a) Pri fotosintez iz ogljikovega dioksida in vode s pomočjo energije nastaja
sladkor
in kisik.
a) vodikov peroksid razpade na vodik in kisik
b) če magnezij gori, se spaja s kisikom, nastane magnezijev oksid

NALOGA 9: Zapiši kemijske enačbe z agregatnimi stanji za naslednje kemijske
reakcije in jih uredi:
/1

a) Besedna enačba:
Aluminij (trden)
Simbolni zapis:

+

jod (trden) -----------

aluminijev trijodid (trden)

________________________________________

NALOGA 10: Zapiši besedilo, kako jih preberemo in uredi enačbe kemijskih reakcij!
/1
/1
Simbolni zapis:

____N2 (g)

+

____O2(g)

-----------

____NO2(g)

Besedna enačba: __________________________________________

NALOGA 11: Katero vrsto kemijske reakcije
( spajanje, razkroj, obarjanje, oksidacija ) opisujejo spodnjI besedilI? Vpiši na
črte:
/2
a) Pri reakciji med vodno raztopino srebrovega nitrata in vodno raztopino
kalijevega klorida nastane bela trdna snov, ki ni topna v vodi. Reakcija je
imenovana __________________.

b) Premog vsebuje žveplo, zato pri gorenju nastaja žveplov dioksid, ki
onesnažuje zrak. Reakcija je imenovana _____________________.

NALOGA 12: Uredi zapis kemijske enačbe.
/3

a)

CaCO3

b)

Al +

c)

NH3 +

CaO +
S8

CO2

Al2S3
CuO

N2 +

Cu +

H2O

V času pouk na daljavo, ki bo še vsaj nekaj časa v mesecu maju, moramo predvideti tudi pridobitev ocene
za drugo ocenjevalno obdobje.

1.) Pri KEMIJI V 8. RAZREDU morate vsi še pridobiti oceno, vendar ste se za oceno, že več ali manj,
vsi potrudili. Oceno bomo pridobili s predstavljenim kriterijem ODDANE PPT PREDSTAVITVE.
Oddala jo nista še dva učenca, zato ju prosim naj to naredita takoj.
SPLOŠNI CILJI V ospredju so cilji, usmerjeni v razvijanje naslednjih naravoslovnih zmožnosti:
 Uporaba osnovnega strokovnega izrazoslovja pri opisovanju predmetov, pojavov, procesov in
zakonitosti.
 Pridobivanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov:
 načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov,
 vrednotenje in interpretacija ter povezovanje informacij in podatkov,
 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za zbiranje, shranjevanje, iskanje in
predstavljanje informacij.
OCENJEVANJE PP PREDSTAVITEV – 8. razred – PREDSTAVITEV KEMIJSKE REAKCIJE
prilagojeno za čas karantene

V 21. STOLETJU–

1. VSEBINA Ocenjujemo, ali je učenec vsebino izdelka pripravil po danih navodilih

Popolno

3 točke

učiteljice in zajel bistvo teme.

Delno

2 točki

2. OBLIKA Ocenjujemo, ali je priložen in razložen slikovni in video material –
fotografije, skice. Da je PP estetsko izoblikovan, da je pravilno navedena strokovna
literatura. Da je slovnično pravilen.

TOČKOVNA LESTVICA IN OCENE
Lestvica TOČK 0 – če ne odda
Ocena

1

Nepopolno

1 točka

Popolno

6 točke

Delno

4 točke

Nepopolno

2 točki

1-2

3-5

6-7

8-9

2

3

4

5

Opomba : Nič točk dobi učenec, ki PP ni naredil.
Pri zaključevanju bom upoštevala ocene, ki ste jih pridobili do 16.03., ko smo pričeli s poukom na daljavo in OCENO
PPT PREDSTAVITVE. Pri učencih, ki so med oceno, bom upoštevala njihovo delo v času pouka na daljavo. Za
možnost višanja zaključne ocene, boste zagovarjali znanje z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja iz zadnjega
poglavja.
Vprašanja in odgovore zadnjega poglavja, bom posredovala konec 7. tedna učenja na daljavo v pripetem
dokumentu VPRAŠANJA IN ODGOVORI – KEM 8.
To bo predvidoma zadnji teden maja in prvi teden junija.

8. a razred ̶ GEOGRAFIJA, teden 7
Sreda, 6. maj 2020.
Pouk na daljavo

Potreboval/-a boš učbenik, atlas in zvezek.
Učna vsebina
Spoznali smo, da Ameriko sestavlja več Amerik. Spoznal/a si že Anglomeriko, danes
bomo začeli spoznavati Latinsko Ameriko.
V zvezek zapiši naslov LATINSKA AMERIKA
in podnaslov Delitev in glavne skupne značilnosti Latinske Amerike.

Ponovno preberi snov v učbeniku na str. 51 – 53. V učbeniku na str. 53 si oglej tematski
karti, ki predstavljata delitev Amerike na 2 ali 3 Amerike.
Zapomni si, da je Latinska Amerika celina velikih razlik.
1. Naštej 3 družbene značilnosti, po katerih Srednjo in Južno Ameriko združujemo v
pojem Latinska Amerika. Zapiši.
V učbeniku preberi snov na str. 78 – 81, do poglavja Srednja Amerika – prehod med
Severno in Južno Ameriko.
2. Imenuj poloble, na katerih leži Latinska Amerika. Pomagaj si z zemljevidom Svet,
v atlasu na str. 164 – 165.
3. Imenuj toplotni pas, v katerem leži večina Latinske Amerike.
4. Poselitev prebivalstva je neenakomerna. Napiši, od česa je odvisna gostota
poselitve.
5. Opiši 4 posledice španske in portugalske kolonizacije Latinske Amerike.

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do
petka, 8. maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši
8. a razred.

8. a razred ̶ GEOGRAFIJA, teden 7
Četrtek, 7. maj 2020.
Pouk na daljavo

Potreboval/-a boš učbenik, atlas, dostop do spleta in zvezek.
Učna vsebina
Pri današnji uri boš spoznaval/a Srednjo Ameriko. V zvezek napiši naslov Srednja
Amerika – prehod med Severno in Južno Ameriko.
Preberi učbenik od strani 81 do strani 87.
1. Imenuj geografske enote Srednje Amerike. Pomagaj si z učb. str. 81.
2. S pomočjo učb. str. 51 in zemljevida Srednje Amerike v atlasu na str. 146 ̶ 147
zapiši imena držav Srednje Amerike.

3. S pomočjo zemljevida v atlasu na str. 146 poišči dve vzporedni gorski verigi, med
katerima leži Mehiška planota. Zapiši njuni imeni.
4. S pomočjo zemljevida v atlasu na str. 146 poišči mehiško glavno mesto. Kako se
imenuje? Napiši nadmorsko višino tega mesta.
5. Mehiška mesta so prenaseljena. Opiši težave, ki jih prenaseljenost povzroča.
Pomagaj si z učb. str. 82.
6. Na čem temelji razvoj mehiškega gospodarstva? Učb. Str. 83.

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do
petka, 8. maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši
8. a razred.

8. a razred ̶ DKE, teden 7
Sreda, 8. maj 2020.
Pouk na daljavo
Potreboval/a boš učbenik od str. 49 – 51 in zvezek.
Učna vsebina
Danes bomo začeli obravnavati novo temo. Spoznavali bomo, kaj pomeni za nas, da se
svet povezuje in postaja medsebojno odvisen.
Najprej si oglej video z naslovom
Kaj je
https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo.

globalizacija?

na

povezavi

V zvezek zapiši naslov SVETOVNA SKUPNOST in podnaslov Globalizacija.
Globalizacija je proces, v katerem se svet povezuje in postaja medsebojno odvisen.
1. Preberi snov v učb. str. 50. Razmisli in zapiši, kakšne so negativne posledice
globalizacije.
Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do
petka, 8. maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši
8. a razred_DKE.
Lep pozdrav. Diana Palčič.

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 5. 5. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 7. 5. 2020
ZGODOVINA

Danes bomo utrjevali snov Francoske
revolucije. Pomagaj si z učbenikom in PP
projekcijami. V zvezek naredi miselni
vzorec v katerem moraš zapisati naslednje
podatke: vzroke za francosko revolucijo,
kdaj se je začela, naštej najpomembnejše
dogodke ter naštej posledice revolucije.
Utrjevanje snovi, ki smo jo predelali pred 16.
3. 2020.

Učenci odgovorov na vprašanja mi ne pošiljajte na e-pošto, ampak poglejte v spletno učilnico
ZGODOVINA 8, ki sem vam jo naredila v e-asistentu. Tu imate v zavihku komunikacija tudi
kanal ZGO 8, kamor mi lahko pišete, če imate kakšno vprašanje ali pa tudi kar tako, da se
oglasite. V spletni učilnici vam bom objavila gradivo (projekcijo) in odgovore na vprašanja, da si
boste lahko sami pregledali domačo nalogo. Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, mi
lahko pošlje domačo nalogo na e- pošto.
Uspešno delo vam želim!
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

RAZRED: 8
Petek, 17.04.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Opera v romantiki

Zaporedna številka ure: 28/35

Učni pripomočki:
Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole

V učbeniku preberi snov na straneh 57-62.

Poslušaj zvočne primere:

Verdi: Nabucco – Và pensiero
https://www.youtube.com/watch?v=6982BsQS_6Q

G. Puccini: O mio babbino caro – Anna Netrebko
https://www.youtube.com/watch?v=g0Kcg7WEJME

Bizet: Carmen – Habanera
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg

RAZRED: 7 in 8
Sreda, 06.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem:

Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem zapoj večkrat. Pesem je potrebno znati na pamet.

Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Večkrat zapoj pesem ob glasbi.

PROGRAM DELA
8. RAZRED - BIOLOGIJA
7. teden: 4. 5. do 8. 5. 2020
Število ur: 1 (7.5.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo, kot do sedaj, objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Tokrat bomo nadaljevali z obravnavo učne snovi o krvi. Dobili se bomo na Zoomu.
Večer prej bom v kanalu objavila vse potrebne informacije za se povezati v Zoom.
Oceno pri biologiji boste kot že rečeno dobili s predstavitvami. Kdor je še ni. V juniju boste
lahko oceno popravljali z ustnim spraševanjem. Pri zaključevanju pa bom sicer upoštevala tudi
vaše delo na daljavo. S predstavitvami boste začeli 14.5.
Tamara Čelhar

nadja.janko@guest.arnes.si

LIKOVNA UMETNOST 8
5. 5. 2020

Analiza dela
1.- risba prostorski plani (povorka)
2. – preprosta papirnata zgradba okna, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad vrati.
3.- pošlji narisano ptičko, vrabčka, škorca siničko, sovo vrana ali krokarja podpiši se na risbo spredaj!

Zadnji datum za pošiljanje je bil 23. 4, po tem datumu ne sprejemam več teh treh izdelkov!
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)

SLIKANJE
Nova snov: Količinski barvni kontrast
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/index.html

Zapis v zvezek ali na list: KOLIČINSKI BARVNI KONTRAST

Svetle in močne barve delujejo bližje kot temne in manj intenzivne. Zato na sliko damo manj
močne barve in več manj močne

1, zelena : rdeča

1: 1

(1. nasprotni par)

Zelena in rdeča sta enako svetli barvi, zato ju ob kombiniranju uporabimo v enakih količinah.
2, rumena : vijoličasta

1: 3

(2. nasprotni par)

Rumene damo malo ker je zelo močna barva
3, oranžna : modra

1: 2

(3. nasprotni par)

Oranžna barva je ob modri svetlejša, tudi bolj žareča in bo delovala uravnoteženo, če bomo
modre uporabili dve tretjini.

TEDENSKA NALOGA (bo ocenjena naslednjič dobiš kriterije!)
Naslikaj cvetlico (rožo, kaktus, tudi drevo)
V enem od barvnih razmerij rd ze 1: 1, ali or mo 1:2 ali ru vi 1:3
Uporabi tempere, če nimaš vodene, če nimaš barvice. Uporabiš lah ko todi
voščenke. Slikaj na polovico risalnega lista!
1. Ura
Naredi samo dobro skico!

Likovno snovanje 2 – izbirni predmet
Kiparska tvorba iz odpadnih materialov
Analiza dela
1.
2.
3.
4.

Slikanje z glasbo (nismo še končali)
Ptica (če si naredil za lum bo dovolj ena)
Slikanje s kavo
Kip

6. 5. 2020 nadja.janko@guest.arnes.si

Kiparske tvorbe iz odpadnih materialov – 2 šolski uri
Pusti domišljiji prosto pot. Uporabiš katere koli materiale (ne kupuj nič novega)
https://www.pinterest.com/pin/793759503051052669/

Uporabi papirnata gradiva, zobotrebce, palčke, vrvice, vijake, matice, slamice in razne predmete, ki
delajo napoto po predalih. Kip je lahko zelo majhen, če ti je lažje pa velik. Lahko je relief.

