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3. del
1 . ura – Glasbena umetnost
Danes boste spoznali OPERO.
Na kaj pomislite ob besedi opera? Ste si že ogledali kakšno?
Naj vam najprej predstavim OPERO.
Opera je glasbeno-gledališko delo, v katerem pevci, ki so hkrati tudi igralci, pojejo ob
spremljavi orkestra. Na odru nam »pojejo« zgodbo (pravljico, zgodovinski dogodek,
ljubezensko, šaljivo…)
Operno besedilo, s tujo besedo mu rečemo libreto, napiše pisec, skladatelj zapiše glasbo – ga
uglasbi. Note, ki jih uporabljajo pevci in orkester, imenujemo partitura. Kostumograf nariše
kostume. Scenograf ustvari sceno (postavitev na odru: mesto, sobo, trg, gozd …).
V operi sodelujejo pevci (solisti, pevski zbori), orkester, včasih plesalci. Dirigent poskrbi za
njeno izvedbo.
Preberite opis pravljične opero, za katero je skladbe napisal Wolfang Amadeus Mozart, besedilo
(libreto) pa Emanuel Schikaneder.

Princ Tamino in Pamina (hčerka Kraljice noči) sta postavljena pred hude
preizkušnje preden se lahko poročita. Pri premagovanju teh jima pomaga moč
ljubezni in čarobna piščal, ki jo princu podarijo kraljičine dame.
V zgodbi nastopa tudi ptičar Papageno in njegova družica Papagena.
Junakom v zgodbi pomaga svečenik Sarastro, nagajata pa jima Kraljica noči in
hudobni Monostratos.
Zdaj pa poslušajte naslednja odlomka opere Wolfganga Amadeusa Mozarta z naslovom
ČAROBNA PIŠČAL.
https://www.youtube.com/watch?v=BayTtpYP-bk
https://www.youtube.com/watch?v=mPyV_sQOCU4

Po poslušanju si odgovorite ustno: Kako sta se vam zdela posnetka? Ste ugotovili kateri lik je
prijazen in kateri hudoben? Po čem ste to prepoznali?
V zvezek za glasbo napišite naslov OPERA
Spodaj pa:
Poslušali smo opero ČAROBNA PIŠČAL, ki je delo skladatelja WOLFGANGA
AMADEUSA MOZARTA.
Dodatna naloga: Če želite lahko poiščete kakšno zanimivost o Wolfgangu Amadeusu Mozarta.
Z njo nas boste seznanili v šoli.
2. ura - SLOVENŠČINA - Besede z nasprotnim pomenom - protipomenke
Ob reševanju nalog boste spoznali besede z nasprotnim pomenom.
Prva naloga: Besedi: ŠOLA NA DALJAVO poiščite besedo z nasprotnim pomenom in
besedo z enakim pomenom. Če ste jih našli, me z njimi seznanite po e-pošti. Če ni idej, pa
nič zato!
Veselo na delo!
1. V delovnem zvezku za slovenščino rešite naloge na strani 32 /1. nalogo, strani 33 /
2,3,4 in strani 34 / 5 nalogo. Piši lepo s pisanimi črkami.
Če lahko si preverite rešitev nalog s pomočjo igradiv.
3. ura - MATEMATIKA – PROSTORNINA (hektoliter)
Danes boste spoznali, da večje količine merimo v hektolitrih.

hektoliter = hl
1hl = 100 l
1hl = 1000 dl

Razmislite in ustno odgovorite, kaj merimo v hektolitrih?
V zvezek prerišite zgornjo sliko. Ne pozabite na naslov - PROSTORNINA (hektoliter)
Odprite učbenik na strani 77 in rešite naloge 6, 7, 8 in 9. Odgovore zapiši v zvezek.
Po opravljenem delu si preverite.

4. ura - DRUŽBA – Naravne enote domače pokrajine

PONAVLJAMO - naravne značilnosti domače pokrajine
Najprej si preberite snov v zvezku in jo obnovite, nato ustno odgovorite na spodnja vprašanja.

Na ilustraciji poimenuj naravne sestavine domače pokrajine.
PODNEBJE

PRST

RASTLINSTVO

ŽIVALSTVO

KAMNINE

VODA

Kaj je relief? Katere reliefne oblike poznaš?

Kaj je značilno za podnebje v tvojem kraju?
Katere rastline rastejo v tvoji domači pokrajini?
Katere živali opaziš v domači pokrajini?
Katere vode opaziš v bližini svojega kraja?

RELIEF

5. ura – ŠPORT
Kot si prejšnjo uro prebral, ali še boš danes in v teh dneh, ŠVK je vsakoletno testiranje
motoričnih sposobnosti posameznika, v obdobju osnovne in srednje šole. Z njegovimi
rezultati si pomagamo pri ohranjanju in razvijanju motoričnih spretnosti posameznika.
Kako ti je uspelo narediti merilo za predklon? Kaj pa pripravo za merjenje dotikov z
roko – si narisal na mizo ali si se kako drugače znašel? Koliko časa zdržiš v vesi ali v
opori na rokah?
Danes to še pridno vadi, če imaš že kakšno meritev, koliko si naredil in kako si pripravil
pripomoček, pa mi lahko slikaš ali napišeš in pošlješ na elektronski naslov:
damjana.burgar@os-smihel.si.
Potrudi se vaje iz ŠVK vsak dan narediti. Tiste seveda, ki jih lahko v tvojem domačem
okolju (predklon, skok v daljino, dotik plošče z roko, trebušnjaki, vesa/opora na rokah,
morda tudi krajši poligon nazaj). V naslednjem tednu bomo izvedli krajši preizkus teh
vaj. Pa da ne boš samo ti preizkušal in treniral telo, povabi k tem vajam še družinske
člane. Pomerite se med seboj. Te starši še prekašajo?;)
Da boš dobro opravil naloge, ne pozabi na ogrevanje in raztezne vaje. Varna in zdrava
vadba je na prvem mestu.
Da pa ti ne bo preveč dolgčas ob teh vajah, pa
si na spodnjem naslovu poglej videoposnetek,
ki je malo bolj razgiban. Fantje, to vam bo všeč.
Ob videoposnetku sodeluj in se skupaj z
družinskimi člani zabavaj.
V povezavi z angleščino, ki jo boš ob tem malo
ponavljal, se prepusti gibanju. Noben gib ni
napačen…
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=EcqYeThduWk
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