
DELO NA DOMU -   NAČRTOVANJE , 5.R 

petek, 29. 5. 2020 

 

GOS:  OGLASI – REKLAME ,  OTROCI IN OGLASI 

1. RAZMISLITE, KJE VSE SREČUJEMO REKLAME? 

Poznamo več vrst oglasov: 

-  informativni (obveščajo o izdelku ali storitvi) 

- priporočilne (izražajo dobro mnenje o izdelku ali storitvi) 

- primerjalne (primerjajo lastnosti dveh znanih izdelkov ali storitev – npr. pralni 

prašek) 

- zavajajoči (ponujajo več in so lepši od dejanskih izdelkov) 

 

2. Oglejte si posamezna oglase:  

http://www.youtube.com/watch?v=EcfJO0o12Uw  

http://www.youtube.com/watch?v=qTwR_b1qn_k 

http://www.youtube.com/watch?v=cI3yMArfMvQ (ekološki avto, tih, lep, hiter)  

http://www.youtube.com/watch?v=D7u-1NU6R2U (crystal ball) zavajajoč  

http://www.youtube.com/watch?v=ttWmvOhKdOo  (macchina per gelato) 

3. ZAPIS V ZVEZEK:  

INFORMATIVNI OGLASI: obvestijo, da izdelek obstaja ali da se 

lahko poslužujemo neke storitve. (Od 22. 3. Dalje si lahko v kinu 

Kolosej  ogledate film…) 

PRIMERJALNI OGLASI: primerjajo z drugimi izdelki (če niste 

zadovoljni s svojim pralnim strojem, je pravi čas, da ga 

zamenjate z …) 

PRIPOROČILNI OGLASI: opišejo izdelek kot najboljši (izjemna 

varnost na cesti, nepopisno udobna vožnja,  vrhunska oprema, 

to je avto za vas…)  

ZAVAJUJOČI OGLASI: sanjske počitnice v brezhibno čistem 

morju, nastanitev v čudovitem hotelu s pogledom na morje…  

 

4. Oblikujte oglas za nek izdelek ali storitev ( (čokolada, smuči, 

nogavice, čevlji, sok, lizika…). Z oglasom skušate prepričati deset letnega otroka. 

Predstavite, katero vrsto oglasa ste oblikovali. 

http://www.youtube.com/watch?v=EcfJO0o12Uw
http://www.youtube.com/watch?v=qTwR_b1qn_k
http://www.youtube.com/watch?v=cI3yMArfMvQ
http://www.youtube.com/watch?v=D7u-1NU6R2U
http://www.youtube.com/watch?v=ttWmvOhKdOo


5. Oblikujte še  svoj humanitarni oglas za boj proti kajenju, drogi… Lahko jhe tudi v 

računalniški obliki.  

6. Oglas slikajte in mi ga naložite v spletno učilnico.  
 

 

 

GUM, 29.5.2020 

GUM: HIMNA NENAVADNIH BITIJ 

1. PREPOJTE SLOVENSKO IN EVROPSKO HIMNO. 

2.  Odprite DZ, str. 73 preberite besedilo na rumeni podlagi. 

Rešite 1. in 2. nalogo. V delovnem zvezku piše, da to naredite s sošolcem, ker pa tega ne morete 

narediti z njim, naredite sami. Pomagajte si z dodatnim gradivom, ki ga najdete v interaktivnem 

gradivu na www.radovednih-pet.si. 
3. Poglejte si spodaj  zanimive grafične partiture.  

4. Na neko glasbo, ki si jo sami poiščite tudi vi naredite grafično partituro z barvami. Naj bo 

glasba čim bolj zanimiva. Predlagam klasično glasbo. 

 

 

GLASBENE PARTITURE 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/


 

 

 

 

 

 

 

LUM: ARHITEKTURA 

1. Danes boste NADALJEVALI Z DELOM, KI STE GA PRIČELI PREJŠNJI PETEK. Zopet ste arhitekti.   

Bodite čim bolj ustvarjalni, natančni, da se vam izdelek ne podre.  

2. Primeri izdelkov: ( izdelki so narejeni z gumicami )  

Ne kupirajte teh izdelkov, ampak naredite popolnoma svoje. Lahko so stavbe, lahko mostovi, 

kakšni kozolci, …lahko pa tudi kaj drugega.  



  

 
 

 

  



 


