
LIKOVNA UMETNOST 

8. 5. 2020 

 

Pozdravljeni Roševci,  

likovno umetnost bomo povezali z glasbeno umetnostjo. V tem tednu, bomo svojo pozornost 

usmerili v družino godal.  

 

Za vse izdelke pa velja naslednje. Izdelek mora izražati vašo: 

1. Vztrajnost (izdelek delaš najmanj dve uri - lahko si razdeliš tudi na več dni). 

2. Domiselnost  (tvoj izdelek naj bo takšen, da ga ne bi nihče mogel narediti ali ponoviti 

za teboj). 

3. Estetskost (po domače rečemo temu lep izdelek, mislimo pa na to, da ni nič zmečkano,    

pretrgano ali popackano).  

 

Svoj izdelek slikajte ali za to prosite starše in pošljite svoji učiteljici na mail. Zelo bova veseli. 

V vsakem primeru pa izdelek shranite, da ga boste lahko prinesli v šolo, ko se ponovno 

srečamo.  

 

 

INSTRUMENT  

 

Kaj potrebuješ:  

- List (A4 ali A3)  

- Svinčnik 

- Črn flomaster  

- Poljuben slikarski material (voščenke, flomastre, tempera..)  

 

1. KORAK: na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=qKAQMjjt1Ec še enkrat 

poglej opis godal. Izberi si en instrument iz te skupine.  

 

2. Na list papirja (A4 ali A3) si najprej s svinčnikom skiciraj izbrani instrument. Bodi 

natančen, da katerega sestavnega dela ne izpustiš, ter na število strun. 

3.  KORAK: Ko si zadovoljen s skico, vse prevleci s črnim flomastrom (lahko je tudi 

alkoholni). Sledi svinčnika izbriši.  

4. KORAK: Razmisli o barvah. Naj bo barvito, nenavadno in zanimivo.  

5. KORAK: Sedaj ko so barve že izbrane izberi enega od risarskih materialov (voščenke, 

flomastre, tempera barve) in natančno pobarvaj.  

6. KORAK: V ozadju lahko narišeš note, ki so naključno razporejene in 'letijo' naokoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKAQMjjt1Ec


ŠPORT 

8. 5. 2020 
 

 

Dragi Roševci!  

 

Za en dan bomo pozabili računalnike, dokaze učenja in se prepustili uživanju v naravi. V tem 

tednu bomo izvedli športni  dan - pohod. Pot si lahko izberete sami.  

Podajam ti nekaj idej, kako si lahko popestriš svoj pohod. K izvajanju povabi celotno družino.  

 

Zmeraj poskrbi za lastno varnost,  bodi ustvarjalen/a. Ne pozabi na tekočino. 

Pohod naredi glede na tvojo kondicijo, glede ponovitve vaj  pa jih lahko narediš tudi več. 

Naredi odklop in uživaj v naravi.  

 

Če je možno, lahko posnamete vašo odpravo, posamezne izvedbe, razglede na vrhu hriba, 

poglede v gozdu, … Tako lahko nastane super video. Seveda, ta del ni obvezen. Po želji.  

 

PRIMERI Z OVIRAMI V NARAVI: 

 

 rahel vzpon: teci v hrib pet sekund in to ponovi pet krat 

 podrto drevo: naredi 10 sklec   

 poišči kamen: naredi vajo za moč rok in ramenskega obroča             

 debelejša veja: obesi  se nanjo in naredi kakšen vzgib 

 položi palico ali vejo na tla in preskoči palico 10 krat v levo in 10 krat v desno 

 po podrtem  drevesu hodi in lovi ravnotežje 

 splezaj na kakšno nizko drevo (bodi previden)  

 naredi 10 skokov na podrto drevo 

 

ČAS ZA MALICO IN POČITEK 

 

 Sedi in opazuj naravo, vdihni štiri  sekunde in izdihni šest sekund, ponovi 10 krat. 

 Po krajšem premoru nadaljuj pohod.  

 

To je bilo le nekaj možnosti. Sam/a pa si zagotovo še izvirnejši/a in se boš spomnil/a še kaj 

drugega. 

 

Pohod z nalogami/ovirami naj traja dve uri. Ostanite zdravi! 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLASBENA UMETNOST 

 

Pri predmetu glasbene umetnosti sledite ppt predstavitvi na spletni strani učilnice 

(ORKESTER).  

 

Ne pozabite vaditi vseh, do sedaj naučenih pesmic.  

 

Lepo vas pozdravljata učiteljici   


