
GUM 9.RAZREDI 

Ker je nastala zmeda glede oddajanja plakata oz. glede datuma: danes, 1.4., je 

zadnji dan za oddajo že narejenega plakata. Lahko mi še vedno pošlješ sliko 

osnutka, vendar bom le-te pregledovala samo do 17. ure.  

Po 17. uri odgovarjam samo na maile, v katerih bo slika NAREJENEGA plakata.  

Če ti plakata ni uspelo narediti, lahko izbereš nalogo »Namesto plakata«, ki sem 

vam jo ponudila tudi v 1. tednu. Za to nalogo je zadnji datum za oddajo 

posnetka in opisa v zvezek ta petek, 3.4. 2020. 

 

Če te zanima karkoli, mi piši tavse@11sola.si 

Žal mi je, ker je prišlo do nejasnosti – v prvem tednu še nihče od nas ni vedel, 

kako bomo sploh speljali zadevo to karanteno.  

 

Predlagam, da se datumi za izdelavo plakata prestavijo na 1.4. ( TO NI PRVOAPRILSKA ŠALA!!). Če bo 

potrebno, se bo datum v skladu s smernicami vlade, prestavljal. 

V tem času boste izdelali plakat, za katerega imate navodila v nadaljevanju. 

9.a, 9.d in 9.b ste že slišali navodila, 9.c ne.  

Zato še enkrat za VSE: 

 ZA GUM 9.RAZRED BOSTE UČENCI IZDELALI PLAKAT, KI BO OCENJEN. To bo vaša 3. letošnja 

ocena, o četrti oceni se bomo, če bo potrebno, pogovarjali, ko bomo spet v šoli. 

 Izbereš si izvajalca/ izvajalko/ skupino, ki izvaja popularno glasbo. S tem  mislim obdobje od 

2. svet. vojne dalje ( od 50ih let prejšnjega stoletja dalje). Torej so izvajalci lahko tudi že 

pokojni. Iz razreda ima več učencev tudi lahko isto temo – vendar vsak izdela svoj plakat. 

Izvajalci so lahko iz kateregakoli sloga popularne glasbe. Tudi jazz, r&b, rap…. 

 Ko imaš izbrano temo, preveriš dostopnost in količino literature in virov – viri bodo sedaj 

SPLET in vsaj 1 USTNI VIR ( starši, sošolci,…) 

 Najboljšo oceno, poleg kriterijev, dobi najbolj IZVIREN in Z VSEBINO SKLADEN PLAKAT 
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