
 

 

Navodila za izvedbo kulturnega dne  
 

 

 
 

 KAJ: Kulturni dan za 9. razred OŠ Hruševec 

 
 KDAJ: 20. 5. 2020 

 
 KJE: doma 

 
 TEMA: Slovenski muzeji in galerije ter POP V KALSIKI 

 
 POTEK KULTURNEGA DNE: 

 
 
Poustvarjanje po ogledu virtualnega muzeja in glasbenega posnetka. Ob vtisih virtualnega ogleda boste 
učenci poustvarjali na različnih področjih kulturne vzgoje. Učenci boste izdelali foto zdelke na področju 
likovne umentosti in rešili delovni list na področju glasbene umetnosti. 
 

 Glasbeno dejavnost (beri navodilo za GUM). 
 Likovna dejavnost (beri navodilo za LUM). 

 
 

 NAMEN  KULTURNEGA DNE: 
- Spoznavanje slovenske kulturne dediščine. 
- Spodbujanje bralne kulture. 
- Podpiranje ustvarjalnosti na različnih kulturnih področjih. 
- Vzgoja za nadaljnjo kulturno udejstvovanje. 

 
 IZVEDBA: Učenci Osnovne Hruševec 9. razreda. Vsak učenec pripravi en končni izdelek iz področja 

likovne umetnosti ter izpolni delovni list iz področja glasbene umetnosti. Po želji in v lastni organizaciji 
lahko k izvajanju projekta vključite tudi starše oz. skrbnike. Delo naj poteka v skladu z aktualnimi državnimi 
ali lokalnimi priporočili in odloki. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vitrualni 

KULTURNI DAN 
 



Navodila za LIKOVNO UMETNOST 
 
Virtualni sprehod po slovenskem muzeju. Učenci boste na ta nenavaden kulturni dan mahnili na potep po 
enem izmed ponujenih slovenskih muzejev, ki vam jih ponujamo v povezavah (klik na muzej): 
 

• https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/751 

• Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 

• Narodni muzej Slovenije 
 

 
Vsi muzeji omogočajo ogled zbirk (fotografij) na spletu, kakor tudi sprehod skozi svoje sobane. To storite 
tako, da najprej odprete povezavo, nato z drsnikom poiščete znak rumenega možička in kliknete EXPLORE.  

 

 

  

https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/751
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/751
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/751
https://artsandculture.google.com/partner/pokrajinski-muzej-ptuj-ormo%C5%BE
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-slovenia


Likovna naloga 
 

 IDEJNA ZASNOVA: Na družabnih omrežjih se je pojavil izziv, ki so ga poimenovali »Med umetnostjo in 
karanteno«. Posamezniki si izberejo likovno delo in nato doma poustvarijo svetovno znane slike tako, da si 
upoštevajoč glavni motiv zelo domiselno izdelajo kostume in sceno, ter se postavijo v kompozicijo, kot je na 
originalnem likovnem delu.  Postavitev fotografirajo. 
In točno temu izzivu bomo sledili tudi pri nalogi virtualnega kulturnega dne na področju slovenske likovne 
umetnosti. 

 NAVODILO ZA DELO: 
 Izberi si katerokoli likovno delo SLOVENSKEGA AVTORJA (navdih lahko črpaš iz virtualnega ogleda, ali si s 

pomočjo spleta ali domače knjižnice izbereš likovno delo, ki ti je všeč). 

 Likovno delo si dobro oglej in premisli, katere predmete, oblačila in dodatke potrebuješ za poustvaritev motiva 

(pripomočki so lahko zelo domiselni in ni nujno, da so enaki originalu). 

 Pri delu si lahko ustvarjalec, režiser in fotograf, pozirajo in pomagajo ti lahko družinski člani. Ali pa vse narediš 

sam in si pomagaš s stojalom in samosprožilcem za fotografijo. 

 Postavitev in modele večkrat fotografiraj, izberi najboljšo različico, ki jo v aplikaciji za urejanje fotografij 

primerno obrežeš in dokončno obdelaš. 

 Fotografijo pošlji tako tako, da pripišeš ime, priimek in razred. Primer: Janez_Primerek_9a 

 Ne pozabi: poustvarjamo slovenske likovne mojstrovine! V sporočilu še pripiši, koga si poustvaril in za katero 

delo gre. 

 ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:  
   ČIMPREJ, najkasneje do 24. 5. 2020 na delavnice@hrusevec.si 

 
 PRIMERI ZA NAVDIH: (več primerov najdeš tukaj: 

https://www.facebook.com/pg/MuseumsNews/photos/?tab=album&album_id=2352312438404452 ) 

 

 
 

 
 

Katja Gajšek  

https://www.facebook.com/pg/MuseumsNews/photos/?tab=album&album_id=2352312438404452


Navodila za GLASBENO UMETNOST  
 
9. RAZRED 

VSI ODDELKI Učna snov 

 

 

Navodila za delo 

 

 

»POP V KLASIKI« 

 
Odpri spodnjo povezavo: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-
filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-
program/174486645. 
 

 

Za ogled oddaje »KO POP SREČA KLASIKO« boš 
potreboval približno eno uro časa. Delo opravi, ko boš 
imel na razpolago računalnik, zvočnik ali drugo mobilno 
napravo, ki ti bo omogočala ogled oddaje. Sledi delo, 
navedeno spodaj. Dobro poslušaj voditelja in vse 
glasbenike, ki nastopajo v oddaji. Odgovore boš našel 
med njihovim dialogom in izvajanjem. 
 

 Spodnja vprašanja in odgovore zapišeš v zvezek z 

naslovom »POP V KLASIKI« 

 

1. Od kod melodija za risanko Smrkci iz leta 1981? 

2. Katero glasbeno obliko izvaja pevec Omar Naber v 

sakralnem prostoru? 

3. Pevec Jan Plestenjak ima do klasične glasbe poseben 

odnos že od otroštva. Kako ga opiše? 

4. Voditelj oddaje zelo nazorno opiše značaj skladatelja 

Franza Liszta kot izvajalca na odru (lisztomanija). Opiši 

ga! 

5. Voditelj omeni tudi Mozarta. Kako bi ga imenovali 

oz.kakšen pop vzdevek bi imel, če bi živel danes? 

6. Omar Naber omeni himno za Ligo prvakov v 

nogometu. Kdo je avtor te himne? 

7. Pevka Neisha je akademska skladateljica in pianistka. 

Kaj jo v klasični glasbi najbolj »zmoti / odbija«? 

 

 

 
Delo boš uspešno opravil, ko boš: 

- V zvezek napisal-a vprašanja (lahko jih nalepiš iz navodil) in odgovore. 

- V zvezek napisal-a tri stvari, ki so se ti v oddaji zdele najbolj zanimive. 

Zapise bomo pregledali, ko pridete v šolo. 
 

Želim vam uspešno delo                                                    Blanka Pasarič 
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