
 

 

 

 

USTVARJALNICA: V mesecu maju se igramo turistično agencijo. Pri dejavnostih na domu si pomagamo 

z učbeniki, s spletom in knjigami. Sedaj že lahko naročimo v knjižnici različne vodiče po Sloveniji. V 

skupini pripravljamo izlete po dogovorjeni slovenski pokrajini.  Tudi na srečanjih v spletni učilnici 

načrtujemo in ustvarjamo ideje za enodnevne izlete: 

SLO Ljudski običaji (kratek opis za zgibanko) 

DRU Lega, relief, kamnine, tla, rastlinstvo in živalstvo pokrajine (za zgibanko) 

MAT Računam stroške izleta: prevoženi km, porabljeno gorivo, prehrana, vstopnine….. 

NIT Upoštevam vremensko napoved za izlet in vremenske pojave v pokrajini 

ŠPO Rekreativne privlačnosti v pokrajinah: pohodništvo, jahanje, plezanje, supanje…. 

GUM Slovenska ljudska in umetna glasba, glasbila v pokrajini – ( spominček - suvenir) 

GOS Slovenske jedi in tipične jedi neke pokrajine – (spominček – suvenir)- hrana na izletu 

LUM Zgibanka – oglasni plakat – spominček – (spominček – suvenir) – oglasni video 

 

14.5.2020 – četrtek 

GUM   -   (dejavnosti potekajo do konca meseca maja) 

 

1.korak: Poiščeš na spletu:    https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=10059 (odpreš) 

                               ali napišeš v brskalnik: Predmet: Glasbena vzgoja 5.r – Arnes Učilnice (klikneš) 

 

2.korak: Greš na:  Poglavje 2 

                                Tema: Slovenska ljudska in umetna glasba 

 

3.korak:   Poslušaš posnetke, izbiraš med njimi in izbereš primeren posnetek za enodnevni izlet:       

    Slovenska ljudska glasba 

    Bolha - stara ljudska pesem - video in zvočni posnetek 

    Dekle je po vodo šla - zvočni posnetek 

    Regiment po cesti gre - videoposnetek 

    Jaz pa pojdem na Gorenjsko - zvočni posnetek 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=10059


 

 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko - zvočni posnetek - pevski zbor 

Snoč pa dav je slanca padla - zvočni posnetek 

Šmentana muha - zvočni posnetek 

Pleši, pleši, črni kos - zvočni posnetek 

Kaj ti je deklica - zvočni posnetek - sodobnejša izvedba 

Eno drevce mi je zraslo - zvočni posnetek - ljudski pevci Ajda 

Hribčki, ponižajte se - zvočni posnetek - ljudski pevci Ajda 

Ena ptička priletela - zvočni posnetek - Selški fantje 

Travnički so že zeleni - zvočni posnetek - Selški fantje 

Čin, čin, čin Drežnica - zvočni posnetek - otroški zbor 

Pa pride dal z graščince - tolminska ljudska - poje vokalna skupina Snežet 

Vse tičice lepo pojo - videoposnetek - vokalna skupina sester Trobec, žagar 

Flosarska - zvočni posnetek - izvaja Obrtniški pevski zbor Selnica ob Dravi 

Žabe svatbo so imele - zvočni posnetek - izvaja Obrtniški pevski zbor Selnica ob Dravi 

Tam, kjer teče bistra Zilja - zvočni posnetek - citre, zbor, Selnica ob Dravi 

Slovenska umetna glasba 

Ambrož Čopi - Poj mi droubna ftica - videoposnetek 

Jakob Jež - Jabolko rudeče - videoposnetek 

              P.S.:) Izbiraš lahko tudi med posnetki, ki jih imamo v učbeniku za glasbo. 

 

MAT  -   Pripravi: brezčrtni in karo zvezek, geotrikotnik, šestilo, ošiljen svinčnik HB, ravnilo 

 

1) Obseg (225-228 ali s pomočjo spletnega učbenika):  

- Igramo se šivilje in krojače: izmeri obseg pasu, obseg glave, obseg zapestja in obseg prsta 

-   Razmisli: kako bi izmerili narisanima mrežama kocke in kvadra v brezčrtnem zvezku obseg. 

  (Jutri, v petek, bomo skupaj oblikovali zaključke:)  

2) PONAVLJAMO: 20min  dnevno nameni utrjevanju različne predelane snovi s pomočjo ali 

spletnih vaj ali vaj v učbeniku (pisno deljenje s preizkusom, pretvarjanje, čas, množice, 

potence, enačbe, neenačbe, vrteži, seštevanje in odštevanje daljic, risanje pravokotnikov in 

krožnic, decimalna vejica, reševanje besedilnih nalog ….) Lahko si pomagaš s starim testom! 

 


