
PRIPORIČILA ZA DELO OD DOMA ZA 8. A 

TEDEN 20. – 24. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke in učenci!  

 

 

Gradivo, ki sledi, za vas ni obvezujoče. Vseeno vam ga pošiljam in predlagam, da ga 

preberete. Mogoče koga zamika tudi, da bi ustvarjal z nami v 8. b ;) 

 

 

Če imate težave pri posnetku ekrana, je tu navodilo za shranjevanje opravljenega dela 

še enkrat, malo drugače:  

 

1. Odpri wordov dokument.  

2. Naredi naloge na strani 51, še posebno se potrudi pri nalogi 2.  

3. Stran »printskrinaj« (PRINT SCREEN), pojdi v  odprt wordov dokument in uporabi 

ukaz PRILEPI/PASTE – slika iz učbenika se »prilepi« v dokument.  

4. Pojdi v učbeniku na naslednjo stran (52) in reši vse naloge, še posebno se 

potrudi pri nalogi 5. Spet uporabi postopek posnetka zaslona in »lepljenja« v 

dokument.  

5. Dokument shrani v mapo. Poimenuj ga s svojim imenom in besedo 

MODELACIJA. 

6. Dokument pošlji na moj e-naslov duska.vlasic@kudplac.si. 
 

 

 

T a teden bomo ponovili in utrdili prostorske ključe.  

 

Danes in v naslednjih dneh boš delal/a z e-učbenikom. 

 

Klikni na PROSTORSKI KLJUČI in začni z delom.  

Današnja snov se nam ponuja na straneh od 9 do 13. Pozorno preberi vse besedilo, 

oglej si reprodukcije likovnih del (na vsako klikni, da se ti pokaže v večji razsežnosti in 

tako tudi bolj jasno) in se poigraj z nalogami. Od začetne strani se pomikaš naprej na 

naslednjo stran z modro puščico, ki je spodaj na desni strani (ali nazaj s puščico, ki je 

spodaj na levi).  

 

Največ pozornosti nameni nalogi s tihožitjem na strani 13. Pozorno preberi navodilo k 

nalogi.  

Sestavil/a boš poljubno tihožitje iz danih elementov. Tvoj cilj naj bo, da so predmeti 

postavljeni na polici/mizi tako, da dajejo vtis globine. Zato boš uporabil/a prostorske 

ključe, o katerih si bral/a na straneh 9 – 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTTcGIzeJwA
mailto:duska.vlasic@kudplac.si
https://eucbeniki.sio.si/lum8/3387/index.html


Vsak element lahko uporabiš večkrat, lahko ga večaš ali manjšaš, obračaš, postavljaš 

v ospredje ali ozadje. 

Pred ustvarjanjem še enkrat poglej povečavo Cezannovega tihožitja in preberi 

besedilo pod sliko.  

Poskušaj rešiti vse do četrtka, 7. 5. 2020. 

 

Da bom lahko preverila, če si likovno nalogo opravil/a, boš naredil/a naslednje: 

 

Stran »printskrinaj« (PRINT SCREEN), pojdi v  odprt wordov dokument in uporabi ukaz 

PRILEPI/PASTE – slika iz e-učbenika se »prilepi« v dokument.  

Wordov dokument shrani v mapo. Poimenuj ga s svojim imenom in besedo KLJUCI. 

Dokument pošlji na moj e-naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

 

Za kakršno koli vprašanje ali nasvet se lahko obrneš tudi name – piši mi na 

duska.vlasic@kudplac.si.  Z veseljem ti bom odgovorila.  

 

  

Vsem želim veliko veselja in zabave pri opremljanju z 

novimi znanji!  

 

In zelo lepe prvomajske počitnice!  

 

 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

https://www.youtube.com/watch?v=jTTcGIzeJwA
mailto:duska.vlasic@kudplac.si

