
Pozdravljeni petošolci, 

 

če imate kakšna vprašanja, težave, potrebujete pomoč, dodatno razlago, pojasnilo …  

sem dosegljiva na sandrahanzic@yahoo.com 

 

 

10. teden: ponedeljek (25. 5. 2020) – Ljubljanske razglednice 

 

1. Ponovi slovensko in evropsko himno. Ne pozabi na pravilno in razločno besedilo ter, da 

himno pojemo odločno in ponosno. 

 

2. Prejšnji teden smo že spoznali dve pesmi, ki govorita o našem glavnem mestu, o Ljubljani. 

To sta bili V Ljubljano in Prelepa si, bela Ljubljana.  

 

3. V DZ na strani 77 sta še dve pesmi, Na vrhu nebotičnika in Čez Šuštarski most. Najprej 

preberi besedilo pesmi, potem pesmi poslušaj in zapoj. Pesmi lahko poslušaš s pomočjo 

interaktivnega gradiva ali na youtubu.  

 

4. Na spletu poišči fotografijo ljubljanskega nebotičnika in Šuštarskega mosta. Fotografiji 

vstavi v Wordov dokument, pripiši kaj je na fotografiji in pošlji na moj e-naslov (tako kot 

prejšnji teden). 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš: 

- zapel pesmi o Ljubljani, 

- poiskal fotografije Ljubljane. 

 

Dokaz vašega dela bodo poslane fotografije. 

 

 

 

10. teden: četrtek (28. 5. 2020) – To muhasto vreme 

 

1. Ponovi slovensko in evropsko himno. Ne pozabi na pravilno in razločno besedilo ter, da 

himno pojemo odločno in ponosno. 

 

2. Pri poglavju To muhasto vreme bomo spoznali, kako z različnimi glasbili in zvoki prikazati 

nevihto ter kako glasba vpliva na doživljanje, recimo filma.  

 

3. Poslušaj posnetek https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw   Pozoren bodi predvsem 

na začetek in konec, ko pevski zbor s svojimi glasovi uprizori  nevihto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw


4. S katerimi glasbili in drugimi predmeti bi ti uprizoril nevihto?  

Odgovor napiši v e-sporočilo (mail). 

(Na primer: s čim bi prikazal dež, grom, točo, strelo, strah, sonce po nevihti …) 

 

 

5. V interaktivnem gradivu poišči poglavje Dežnik in marela. Pri ikoni spirale                   

je naloga Zvočno gledališče. Poslušaj posnetke, kjer bo slišal glasbo različnih razpoloženj. Če 

kvadratke povlečeš v prazno polje, boš ustvaril svoje zaporedje posnetkov. 

 

 
 

 

 

6. Poglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs in razmisli, kako vpliva 

glasba na razpoloženje v filmu. 

(1. original, tako kot je v filmu, 2. strašljivo, 3. smešno, 4. žalostno, 5. original) 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš: 

- ob zbranem poslušanju razumel, kako z različnimi zvoki prikazati različno razpoloženje v 

glasbi.  

 

Dokaz vašega dela bo e-pošta, ki mi jo boste poslali. 

 

POMEMBNO 

Da bom vedela, da si naloge res opravil, mi Wordov dokument (ponedeljek) in odgovor 

na vprašanje (četrtek) pošlji na moj e-naslov do petka, 29. maja 2020.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs

