
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pozdravljeni, dragi moji! 

 

Moram vas resnično pohvaliti, da še 

vedno tako pridno delate in oddajate 

vaše šolsko delo. Čeprav se že celih 

deset tednov trudimo s šolo na 

daljavo, ostajate vztrajni in delovni. 

Bravo! 

 

Ostanite pozitivni še naprej! 

 

Poglejmo naše današnje izzive: 

MAT: PREVERJANJE ZNANJA   

SLJ: UVOD V PRIDEVNIK 

DRU: PRVA KNJIGA V SLOVENŠČINI 

GUM: SLOVENSKI SKLADATELJI - OCENJEVANJE  

TJA: Ne pozabi poiskati navodil na spletni strani šole! 



MAT: PREVERJANJE ZNANJA  

 

 Pripravi si ošiljen svinčnik, geotrikotnik, šestilo in se 

loti nalog za preverjanje znanja v DZ – stran 99, 

100/1-8, 9. in 10. sta na izbiro (težji). 

 

 Hitro reši in mi čimprej pošlji na znani naslov. 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ: UVOD V PRIDEVNIK 

 

 
 Danes boš spoznal pridevnike. 

 
 Najprej poslušaj in si oglej ppt predstavitev. 

 

 V zvezek si napiši naslov Pridevniki, nariši miselni vzorec in k puščicam zapiši 

besede, s katerimi bi samostalnik ura bolj natančno opisali (npr. nova, 

stenska…). Poskusi najti čim več idej.  

 

Zapis v zvezek: 

          
              
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sedaj si že lahko ugotovil, da so pridevniki tiste besede, ki jih pridevamo k samostalnikom.        

 

  URA 

REŠENE NALOGE SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si. 



 Naslednjo razlago zapiši v zvezek:  

 

Pridevniki so tiste besede, ki jih pridevamo k samostalnikom. Poimenujejo lastnost, vrsto in 

svojino. Zato ločimo tri vrste pridevnikov: lastnostne (povemo kakšna je neka stvar), vrstne 

(katere vrste je) in svojilne (čigava je).  

 

PRIDEVNIKI 
 

 

           LASTNOSTNI                                        VRSTNI                                     SVOJILNI 

Kakšen? Kakšna? Kakšno?             Kateri? Katera? Katero?            Čigav? Čigava? Čigavo? 

stara žoga                                          nogometna žoga                          trenerjeva  žoga 

okusen sladoled                               vanilijev sladoled                         Mojčin sladoled 

rdeče kolo                                         gorsko kolo                                    bratrančevo kolo    

 

 

DRU: PRVA KNJIGA V SLOVENŠČINI  

 

V današnjem času, ko nam sodobna tehnologija omogoča hitro nastajanje knjig, 

si težko predstavljamo, da so morali v srednjem veku knjige prepisovati na roko. 

To delo je bilo dolgotrajno in so ga opravljali v samostanih. Pri nas je po tem 

najbolj znan Stiški samostan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te zanima, kdaj smo Slovenci dobili prvo tiskano knjigo? 

 Na spodnji povezavi si poglej razlago: https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ


Prve tiskane knjige so začele nastajati okrog leta 1500. Tedaj so 

le redki ljudje znali brati. Zato je vodja slovenske reformacije, 

Primož Trubar, leta 1550 izdal prvi dve slovenski tiskani knjigi, 

Katekizem in Abecednik. Takrat je slovenščina postala knjižni 

jezik. 

 

 Napiši v zvezek naslov Prva knjiga v slovenščini, nato preriši miselni vzorec v zvezek in ga 

dopolni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZA RADOVEDNE: Če te o Primožu Trubarju zanima še kaj več, si lahko na spodnji povezavi 

ogledaš zgodbo o njem: https://www.youtube.com/watch?v=OsQHzCT2iKQ 

 

 

 

  

PRVA SLOVENSKA 

TISKANA KNJIGA 

KDAJ? 
31. oktober je KDO NAPISAL? 

KATERI KNJIGI? 

KAJ ZAHTEVA PROTESTANTIZEM OD VERNIKOV? 

ZAPISA OD VČERAJ IN DANES SLIKAJ IN MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQHzCT2iKQ


GUM: SLOVENSKI SKLADATELJI - OCENJEVANJE 

 

V preteklih tednih si med uro GUM spoznal in prepeval pesem Zemlja pleše. Pesem je zelo 

znana, predvaja se tudi na radijskih postajah, je popevka.  

 

Si ob prepevanju kaj razmišljal, kako je nastala? Kdo jo je ustvaril? 

Naj ti povem. To sta bila slovenska glasbenika – ona je bila krasna pevka in on, njen mož 

uspešen skladatelj. Seveda govorim o Majdi in Mojmirju Sepetu. 

 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila njegovo življenje in delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mojmir Sepe  

 

 

je slovenski skladatelj zabavne glasbe in dirigent. 

Rodil se je 11. julija 1930 v  Črni na Koroškem. 

Njegov vzdevek je Mojzes. 

 

Maturiral je leta 1949 na gimnaziji v Celju, 

na Akademiji za glasbo v Ljubljani pa je študiral klavir in trobento. Glasbeno kariero je začel 

leta 1950 kot trobentar pri Plesnem orkestru radia Ljubljana. Zvrsti njegove glasbe so klasika, 

pop in jazz. . . 

Veliko njegove glasbe je izvajala njegova žena, slovenska popevkarica Majda Sepe. Njegove 
najbolj znane skladbe so:  

 Zemlja pleše  https://www.youtube.com/watch?v=PJbRUY0EEwk 

 Poletna noč https://www.youtube.com/watch?v=-rU3vA2w8GU 

 Med iskrenimi ljudmi https://www.youtube.com/watch?v=MXAUaJ6Pcd8 

 Ribič, ribič me je ujel https://www.youtube.com/watch?v=3sMEWSyu0QQ 

 Ljubi, ljubi, ljubi https://www.youtube.com/watch?v=cX7mgN6YjSg 

 Medved Bojan - naslovna skladba https://www.youtube.com/watch?v=Kxq-EqZrWj0 

 

ZEMLJA PLEŠE je skladba Marjane Deržaj, ki jo je leta 1962 zapela na 1. festivalu slovenske 

popevke. 

Avtor glasbe je skladatelj Mojmir Sepe, avtor besedila pa pesnik in dramatik Gregor Strniša. 

Skladbo je izvajal Plesni orkester Radio Ljubljana. 

 

POLETNA NOČ je popevka, ki je (bila) neke vrste »himna« slovenske popevke. Glasbo in 

aranžma je napisal Mojmir Sepe na besedilo Elze Budau.  Verzija pesmi, ki jo poje Marjana 

Deržaj, je sicer danes najbolj znana, a leta 1964 je pesem na prireditvi Slovenska popevka 

predstavila Beti Jurković. 

 

Povzeto po https://sl.wikipedia.org/wiki/Mojmir_Sepe 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skladatelj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zabavna_glasba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://sl.wikipedia.org/wiki/11._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/1930
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna_na_Koro%C5%A1kem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Matura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gimnazija_Celje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Akademija_za_glasbo_v_Ljubljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Klavir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trobenta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trobentar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Big_Band_RTV_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemlja_ple%C5%A1e
https://www.youtube.com/watch?v=PJbRUY0EEwk
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poletna_no%C4%8D
https://www.youtube.com/watch?v=-rU3vA2w8GU
https://www.youtube.com/watch?v=MXAUaJ6Pcd8
https://www.youtube.com/watch?v=3sMEWSyu0QQ
https://www.youtube.com/watch?v=cX7mgN6YjSg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medved_Bojan
https://www.youtube.com/watch?v=Kxq-EqZrWj0
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marjana_Der%C5%BEaj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1962
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregor_Strni%C5%A1a
https://sl.wikipedia.org/wiki/Big_Band_RTV_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Popevka&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Himna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_popevka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mojmir_Sepe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elza_Budau
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mojmir_Sepe


Zdaj pa k tvoji nalogi za ocenjevanje: 

 

 Pred nekaj tedni si naredil predstavitev svoje najljubše glasbene skupine ali 

glasbenika, zato verjamem, da ti tudi naloga za ocenjevanje ne bo povzročala težav. 

 

 Predstavil boš  enega slovenskega skladatelja iz kateregakoli obdobja. 

 Tvoja predstavitev je lahko v obliki: 

- plakata – miselni vzorec 

- PPT predstavitve 

- zapisa v Wordu 

 

 Kaj mora predstavitev vsebovati? 

1) Osnovne podatke skladatelja (ime, priimek, rojstvo, kraj..) 

2) Nekaj (vsaj 3) podatkov iz njegovega življenja 

3) Opis zvrsti glasbe, ki jo je ustvarjal 

4) Vsaj 3 naslove njegovih skladb 

5) Podrobnejša predstavitev ene skladbe (lahko poiščeš posnetek) 

 

 Poskrbi za lepo obliko izdelka, uporabljaj barve.  

 

** Če imaš možnost, dodaj slike. Pomagaš si lahko z U za GUM  in s spletom. 

 

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako 
me najdeš. 

Ne čakaj, pošlji sporočilo!  

Vzemi si čas, delaj zbrano in natančno.  

                                                   

Preživi lepo delovno dopoldne in še lepše prosto 

popoldne. Privošči si sprostitev in kaj dobrega – 

zaslužiš si! 

Učiteljica Martina  

SVOJO PREDSTAVITEV MI POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si NAJKASNEJE DO 1.6..2020. 

mailto:martina.fajdiga@guest.arnes.si

