
Pozdravljeni učenci 6. razreda. 

 

Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si  

 

 

7. teden: 6. 5. 2020 

 

Ker imate danes ocenjevanje matematike, je ocenjevanje glasbene umetnosti prestavljeno na 

naslednji teden, to je 13. 5. 2020. Takrat boste še enkrat prejeli vsa navodila in časovni okvir, 

ki se ga morate obvezno držati. 

 

Nekateri učenci (Anže, Leon, Jadran, Veronika, Živa, Katja, Benjamin in Ana) še niste 

sporočili za kateri način ocenjevanja ste se odločili. Storite to čimprej.  

 

 

V primeru, da boste na koncu šolskega leta pri zaključevanju ocen med dvema ocenama, 

se bodo upoštevale opravljene naloge v obdobju izobraževanja na daljavo.  

Vaša dolžnost in obveznost je, da sproti opravljate naloge in pošiljate dokaze o tem.  

Kdo jih ni, naj to naredi čimprej. 

 

Ocena Kriteriji 

 

Odlično  

(5) 

Naloge so oddane/poslane do roka,  

rešene brez napak ali z manjšimi pomanjkljivostmi. 

 

Prav dobro  

(4) 

Naloge so oddane/poslane do roka,  

imajo napake ali pomanjkljivosti.  

 

Dobro  

(3) 

Naloge so oddane/poslane po roku,  

imajo napake ali pomanjkljivosti. 

 

Zadostno  

(2) 

Naloge so oddane/poslane po roku,  

imajo veliko napak ali pomanjkljivosti, 

so identične sošolčevim.  

 

Nezadostno  

(1) 

Naloge niso oddane/poslane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj pa gremo k današnji učni uri.  
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1. V DZ na strani 77 preberi o narodno-zabavni glasbi in odgovori na vprašanja.  

 

2. Prepiši v zvezek. 

 

NARODNO-ZABAVNA GLASBA 
 

Združuje elemente ljudske in zabavne glasbe. Melodije in besedila so podobna ljudskim in 

imajo ritem polke ali valčka.  

Najznačilnejša glasbila so: harmonika, trobenta, klarinet, bariton ali tuba, kitara, citre in 

kontrabas ali bas kitara.  

Utemeljitelja narodno-zabavne glasbe pri nas sta bila brata Slavko in Vilko Avsenik. Poleg 

Ansambla bratov Avsenik je zelo znan tudi Ansambel Lojzeta Slaka, Modrijani in mnogi 

drugi. 

 

 

 

3. Na YouTubu poslušaj vsaj tri posnetke narodno-zabavne glasbe. V zvezek napiši 

izvajalca in naslov pesmi, ki si jih poslušal. 

(primer: Ansambel bratov Avsenik: Slovenija od kod lepote tvoje) 

 

4. Izberi en posnetek, ki si ga zapisal v zvezek in pesem ob posnetku zapoj. 

V zvezku označi katero pesem si zapel. 

 

 

 

Uspešen boš, ko boš: 

- pojasnil značilnosti narodno-zabavne glasbe, 

- zapel pesem po tvojem izboru. 

 

 

Dokaz vašega dela bodo rešene naloge v DZ in zapis v zvezek. 

 

POMEMBNO 

Da bom vedela, da si naloge res reševal in učno snov prepisal v zvezek, jih poslikaj in do 

petka, 8. 5. 2020, pošlji na moj e-naslov    sandra.hanzic@os-velikapolana.si   

Pošlji tudi slike od prejšnjega tedna (kdor še ni). 

Poslikaš lahko s pametnim telefonom, jaz pa ti bom podala povratno informacijo. 

Napišite tudi, če potrebujete dodatno razlago ali imate težave pri dostopu do interaktivnega 

gradiva. 
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