Spoštovani učenci, spoštovani starši!

Zaradi izrednih razmer smo primorani pouk voditi na daljavo, kar pomeni sedaj delo
na domu. Prepričana sem, da vsi skupaj to delamo in sprejemamo z velikim
razumevanjem in odgovornostjo. Gre za naše zdravje!
Ker smo z učno snovjo v vseh osmih razredih približno vzporedni, lahko vsem
pošljem enako gradivo. Govorni nastopi pa bodo malo počakali, ko premagamo
nepovabljenega gosta in se spet vsi veseli in zdravi vrnemo v šolske prostore. Šola
sedaj sameva, a nas zvesto čaka!
V tem tednu bomo utrdili oz. preverili znanje o romantiki – učno snov, ki smo
jo do sedaj spoznali. V kolikor imate tiskalnik, natisnite delovne liste in rešite naloge.
V primeru, da tega nimate, odgovore pišite v zvezek. Ko se vrnemo, pregledamo!
Upam, da vam naloge ne bodo delale preglavic. Sicer pa vam bosta v pomoč zvezek
in učbenik. Potrudite se!
V drugem tednu pa boste pripravili referat o baletu. Upoštevajte navodila!
NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA 8. RAZRED

1. Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca.
2. Referat mora imeti naslovnico, na kateri piše:
Ime in priimek avtorja referata, razred
Naslov referata
Šola
3. Referat mora vsebovati minimalno 4 strani, lahko pa tudi več.
4. Potrudiš se in določene slike tudi narišeš.
5. Navedi literaturo - vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet).
TEMA: BALET
Kaj je balet, začetki baleta, baletna oblačila, baletna obuvala, vrste baleta, skladatelji
baleta in njihova dela, znani slovenski baletniki in balerine, zanimivosti. Na YT si
oglej odlomek iz baleta in zapiši, kaj si si ogledal.
https://eucbeniki.sio.si/gum8/3284/index.html tu najdeš tudi določeno gradivo za temo balet.

Če boste potrebovali kakšno informacijo v primeru nejasnosti, sem vam na voljo.

Gradivo bo vidno tudi na naši šolski spletni strani, ker nimam pridobljenih vseh enaslovov staršev.
Čas pa izkoristite tudi za ogled kakšne glasbene oddaje, posnetkov na yt,
zapojte si in si polepšajte dan.

Upoštevajte vsa navodila, bodite zdravi!
Vaša učiteljica
Damjana Mlakar

