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1. ŠOLSKA URA: SLOVENŠČINA 

Ta teden delamo še na daljavo, potem pa se vidimo. 

Danes boš spoznal še enega predstavnika moderne, in sicer Josipa Murna – Aleksandrova. 

Naj ti takoj povem, da je Aleksandrov psevdonim, ki si ga je nadel po imenu domačije, na 

kateri je živel in upal, da bo ozdravel. 

Ja, Murn in Kette imata kar nekaj skupnih točk. Oba sta umrla zelo mlada (Kette je dočakal 

23 let, Murn pa 22 let), oba nesrečna ... umreta v Ljubljani v cukrarni, na isti postelji. 

Murn velja za enega NAJVEČJIH IMPRESIONISTIČNIH PESNIKOV. Pesnik vtis iz narave poveže s 

svojim trenutnim razpoloženjem. 

Ena njegovih zelo pretresljivih pesmi je Vran. Preberi jo. 

Pa ne pojdem prek poljan, 

je v poljani črni vran, 

je v poljani noč in dan.  

 

Jaz bojim se ga močnó, 

črno vranje je oko, 

črna slutnja gre z menó. 

 

Ah, v tujini bodem pal, 

vran oči mi izkljuval, 

krakal bo, ne žaloval. 

Za impresionistične pesmi so značilne tudi barve in zvočnost (slišimo in vidimo vrana). 

Danes boš spoznal/-a Murnovo pesem z naslovom Pesem (najprej ji je dal naslov V daljavi). 

V spletni učilnici te čaka učni list, ki ga reši. Pomagaj si z berilom. 

Uspešen začetek tedna! 

 

2. ŠOLSKA URA: LIKOVNA UMETNOST 

Nadaljujete delo, ki ste ga prejeli prejšnji teden. Navodila so še vedno dostopna v spletni 

učilnici. 
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3. ŠOLSKA URA: ANGLEŠČINA  

Pozdravljeni devetošolci! 

V petek sem vam dala na izbiro dve možnosti dela. Danes boste tisti, ki ste se posvečali bolj 

predstavitvam, rešili še naloge iz poglavja Culture – Australia. Ker se bližamo zadnjemu sklopu, 

ki zajema popolnoma nove jezikovne strukture, bomo to poglavje poskusili prihraniti za čas, 

ko se zopet srečamo v šolskih klopeh.  

Tisti, ki ste v petek rešili zgoraj omenjene naloge, pa se danes posvetite še pripravi na 

predstavitve. Veliko vas mi jih še ni poslalo v pregled (nič hudega, ni obvezno, je pa vseeno 

priporočljivo, saj tako dobite podrobno povratno informacijo iz moje strani).  

 

Navodila za delo z besedilom Culture – Australia 

 

V U/str. 64 preberite besedilo o Avstraliji. Poslušajte tudi posnetek, ki ga najdete na povezavi: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en  

 

Zapiši odgovore na naslednja vprašanja: 

 Naloga 2: vprašanje 2 in 3 (a, b, c, f   lahko tudi d, e), 

 Naloga 3: a (cela), b (1 – po želji, od 2-4 odgovoriš v zvezek). 

 

V zvezek izpiši 5 dejstev o Avstraliji, ki so se ti zdela najbolj zanimiva.  

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Nataša 

4. ŠOLSKA URA: MATEMATIKA 

ODVISNOST DVEH KOLIČIN; FUNKCIJA 

(UČBENIK, STRAN 188) 

Učenci,  

danes bomo  nadgradili učno vsebino  četrtkove učne ure in odvisnost dveh 

količin izrazili na različne načine.  

V začetnem delu si poglejte  v spletni  učilnici gradivo  PP (z zvočnim  delom) in 
po potrebi dopolnite vaše zapiske. 

Zatem nadaljujte z reševanjem nalog: učbenik, 192/2a - č, 192/3. 

 Vem, da zmorete! 

                                                                                                    Učiteljica Marijana 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en
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5. ŠOLSKA URA: ŠPORT 

POSKOKI: Poglej si videoposnetek, pripravi si 2 palici in izvajaj različne poskoke.  

Pri vsaki vaji izvedi 8 poskokov in vse vaje ponovi 3-krat.   

Lahko narediš tudi več ponovitev.  

https://www.youtube.com/watch?v=6VkzZM_BjrM   

-        Dejavnosti z žogo (po lastni izbiri) ali badminton ali rolanje/kotalkanje.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6VkzZM_BjrM

