Pozdravljeni učenci 9. razreda.
Za vsa vprašanja, pojasnila … sem dosegljiva na sandra.hanzic@os-velikapolana.si

9. teden, 22. 5. 2020
Šolsko leto se počasi bliža koncu, zato bo treba začeti razmišljati o zaključevanju ocen. Ker
ste v tem ocenjevalnem obdobju že bili pisno ocenjeni, znanja ne bomo ponovno ocenjevali.
Vaša dolžnost in obveznost pa je, da opravite naloge in pošiljate dokaze o tem.
Kdo jih ni, naj to naredi čimprej.
Prejšnji teden sem na vaš e-naslov sporočila predvideno zaključeno oceno in obveznosti, ki
jih še morate opraviti.
Poleg že pridobljenih ocen, se bodo pri zaključevanju ocen upoštevale opravljene naloge
v obdobju izobraževanja na daljavo.
Ocena
Odlično
(5)
Prav dobro
(4)
Dobro
(3)
Zadostno
(2)
Nezadostno
(1)

Kriteriji
Naloge so oddane/poslane do roka,
rešene brez napak ali z manjšimi pomanjkljivostmi.
Naloge so oddane/poslane do roka,
imajo napake ali pomanjkljivosti.
Naloge so oddane/poslane po roku,
imajo napake ali pomanjkljivosti.
Naloge so oddane/poslane po roku,
imajo veliko napak ali pomanjkljivosti,
so identične sošolčevim.
Naloge niso oddane/poslane.

Navodila za delo so za dva tedna (8. in 9. teden, 15. 5. in 22. 5.), vi pa ste si delo poljubno
razdelili.
V teh dveh urah, smo združili naslednja poglavja: glasba in ples, muzikal, glasba in film ter
glasbeni poklici.
Pogledali boste več posnetkov, ob vsakem pa odgovorite na vprašanja.
V zvezek najprej napišite naslov Zaključne enote. Potem prepišete številko posnetka,
vprašanje in napišete odgovore.
1. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=_b-vI3Nf50g
- Katero glasbilo prepoznaš na posnetku?
2. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=uqHt2VeYJN4
- Katere plese prepoznaš na posnetku?
3. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=-JaeBxYCI9k
- Kakšno glasbeno zasedbo prepoznaš na posnetku?
4. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=VMPWnUvWHuE
- O čem govori vsebina muzikala?
5. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=ekUTcLKsqGg
- Kdo je avtor glasbe?
6. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs
- Kako vpliva glasba na razpoloženje v filmu?
7. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=-X0kDUh-sfs
- Katere pozitivne strani poklica izpostavi poklicni glasbenik?
8. posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=IfdJQir51Uo
- Kaj mora vedeti vsak učenec po opravljeni šoli tonske tehnike?

POMEMBNO
Da bom vedela, da si naloge res reševal, jih poslikaj in do petka, 22. 5. 2020, pošlji na
moj e-naslov

sandra.hanzic@os-velikapolana.si

Tisti, ki še niste, pošljite tudi slike nalog prejšnjih tednov.

