NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 8. R.
ZA DVA TEDNA – DO 29. 3. 2020

Slovenščina v oblaku:
– oranžni zvezek: ponovitev odvisnikov do strani 30; sami predelate osebkov, predmetni in prilastkov
odvisnik; rešite poglavje Z znanjem nad oblake (str. 39)
-

-

vijoličasti zvezek: od strain 32: - nasvet strokovnjaka
– zahvala
- opravičilo
Preskočite poslušana/gledana besedila ali pa si jih oglejte na spletni stranistr. irokusplus.
Tvorba besedil: - str. 37, vaja 14
str. 41, vaja 9 b
str.47, vaja 14

Naloge pošljite na elektronski naslov viktorija.pecelj@guest.arnes.si.

-

Berilo str. 160: Moliere: Skapinove zvijače – komedija – obnova

Ustno spraševanje bo po dogovoru, ko se vrnemo v šolo, in sicer književnost in domače branje.

(Opomba razredničarke: napravite naloge, zamenarite datume)
Navodila učencem za pouk na daljavo
Matematika 8
Ponedeljek,16.03.2020
Ponovi kaj smo se naučili o večkotnikih.
Danes boš utrjeval diagonale večkotnika. Preberi snov v učbeniku na strani 145 in z učbenikom reši
rešene primere še sam.
Nadaljuj z reševanjem nalog( 1-7), ki so na strani 147.
Sreda,18.03.2020
Ponovi kaj smo se naučili o večkotnikih in kolikšna je vsota notranjih in zunanjih kotov v trikotniku.
Danes se boš naučil, kako se izračuna vsota notranjih kotov n-kotnika.
V zvezek nariši 4-kotnik, 5-kotnik, 6-kotnik, …, 10-kotnik. V vsakem n-kotniku iz enega oglišča
nariši vse možne diagonale. Vsak n-kotnik razdelimo na neko število trikotnikov. Pod vsak n-kotnik
zapiši kolikšno je število teh trikotnikov. Število trikotnikov je odvisno od števila oglišč. Ugotovi
pravilo. Ker veš kolikšna je vsota notranjih kotov v trikotniku, lahko izračunaš vsoto notranjih kotov
danega n- kotnika. Število trikotnikov pomnožiš s 180o. Pod vsak n-kotnik zapiši vsoto njegovih
notranjih kotov. Zapiši pravilo za vsoto notranjih kotov poljubnega n-kotnika.
Preberi še razlago v učbeniku na strani 148. Pravilo zapiši v zvezek.
Četrtek,19.03.2020
Ponovi kaj smo se naučili o večkotnikih.
Skupaj z učbenikom reši rešene primere na strani 149.
Nadaljuj z reševanjem nalog na strani 150( naloga1, 2, 4, 6)
Petek,20.03.2020
Danes se boš naučil kateri večkotniki so pravilni.
V učbeniku na strani 151 in 152 preberi besedilo, naredi izpiske.
V učbeniku na strani 153 reši nalogi 1, 4.
Danes te čaka še ena naloga. Vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si).

Navodila učencem za pouk na daljavo
Fizika 8
Sreda,18.03.2020
Ponovi kar smo se naučili o silah.
Danes se boš naučil kako razstaviš težo telesa na klancu. Preberi snov v učbeniku na strani 103 in 104.
Naredi si zapiske.
Nato preberi še razlago v eučbeniku(https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index3.html).
V zvezek nariši klanec z naklonom 300 in razstavi svojo težo na tem klancu.
Četrtek,19.03.2020
Ponovi kar smo se naučili o silah.
Reši naloge v učbeniku na strani 104 in 105.
Danes te čaka še ena naloga. Vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si).

KEMIJA
Drage učenke in učenci!
Po urniku imamo na teden 2 uri, zato so spodaj na listu navodila za tekoči uri, ki bi sledili, če bi imeli
pouk.
Naloge rešite lahko na dva načina:
1. Naloge rešujete na list v wordu in mi rešen list pošljete na email:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si do konca tedna.
2. Lahko list prepišete v zvezek in rešite naloge, pogledali jih bomo, ko se vrnemo.
3. List z nalogami sprintajte, prilepite v zvezek in rešite.
Snov se naučite. Če česa ne razumete, me na zgornji email lahko vprašate bom zapisala razlago ali
dala dodatna gradiva.
Ostanite zdravi,
Tatjana.
1. Ura na daljavo - 47. ura
NASLOV: Energija in kemijska sprememba
 CILJ: razlikuješ med kemijskimi reakcijami pri katerih se energija sprošča ali porablja
KORAKI DO ZNANJA:
1. Preberi učbenik Moja prva kemija na strani od 81 do 83.
2. Poskuse, ki so v učbeniku razloženi, si lahko ogledate v spletnih gradivih:
www.modrijan.si (Šolski program – Gradiva za učitelje – Osnovna šola – Kemija) – napotke
imaš tudi v učbeniku Pomoč pri prebiranju učbeniku takoj po Kazalu.
3. Odgovori na vprašanja na strani 83. Odgovore napiši v wordu in mi pošlji na email:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si do konca tedna..

2. Ura na dalajvo - 48. ura
NASLOV: Eksotermna in endotermna reakcija
CILJ: razlikuješ med kemijskimi reakcijami pri katerih se energija sprošča ali porablja
KORAKI DO ZNANJA:
1. Oglej si pripet ppt, predvsem pa se posveti slaidu 9. in 10.
2. Slajd 9. in 10. prepiši v zvezek, nariši grafe, ki prikazujejo endotermno in eksotermno reakcijo.
3. Izpolni tabelo:
REAKCIJA

EKSOTERMNA

ENDOTERMNA

Kakšno
energijo
imajo delci
produktov
?
Nižjo/višjo

Kakšno
energijo
imajo delci
produktov
?
Nižjo/višjo

Energija se:
sprošča/porablj
a

Primer
reakcije
:

4. Izpolnjeno tabelo mi pošlji na email: tatjana.radivojevic@guest.arnes.si do konca tedna.

PROGRAM DELA
8. RAZRED - BIOLOGIJA
1. teden: 16. 3. do 20. 3. 2020
Število ur: 2 (19.3.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
V živo ste v četrtek že dobili navodila in si jih zapisali v zvezek.
Zaenkrat se jih kar držite.
Še enkrat naj vas spomnim, da mi fotografije opravljenih nalog in miselne vzorce pošiljate na email:
tamara.celhar(afna)gmail.com ali na viber (telefonsko ste si zapisali). Ne pozabite pripisati imena.
Osnovna in dodatna navodila oz. še dodatna orodja v pomoč pri učenju bom sproti objavljala na
spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Preverite jo prosim. Vsak četrtek, ko imate sicer biologijo na urniku. Delajte sproti.
Bodite dobro,
srečno,
Tamara

PROGRAM DELA
8. RAZRED - Angleščina
Teden: 16.3. do 20.3.2020
Število ur: 3
Pozdravljeni učenci!
Upam, da se dobro počutite v izolaciji in da ste zdravi. Mislim, da je v danih okoliščinah to najboljši
način, da nadaljujemo z delom in preprečimo širjenje virusa.
Spodaj je program dela za ta teden po dnevih, ko imamo na urniku angleščino. Sledite navodilom.
V zvezke napišete naslov in vaje iz učbenika.
Za poslušanje besedil boste rabili računalnik/tablico in zvočnike/slušalke. Kliknite na povezavo.
Ko ste na strani Project Audio, kliknite na naveden gumb.
V delovnem zvezku rešite, kar je navedeno v navodilih.
Predlagam, da delate po dnevih, ker boste imeli tudi pri drugih predmetih veliko dela. Ko se vrnemo v
šolo, bomo znanje preverili.
Uporabljajte slovarček, ki je na koncu DZ in spletne slovarje:
Ang/slo, slo/ang https://sl.pons.com/prevod

Angleški slovar + izgovorjava https://www.ldoceonline.com/

PONEDELJEK

1. A sightseeing tour in London– Preden prebereš besedilo si oglej dva
video posnetka o vodenem ogledu Londona

Datum: 16.3.20

https://www.youtube.com/watch?v=cMaQsmWR6-c
https://www.youtube.com/watch?v=ucty6RoX2Yg

Zaporedna ura:68

2. OUR TRIP TO LONDON UČB str 44
- preberi besedilo
- reši nalogo str 45/2
- DZ 34 / 1, 2, 3

TOREK

1. - Places in a city – UČB 45
- vaja 3 - zapiši v zvezke in reši
- »The« with place names (raba člena »the« s krajevnimi imeni)
* preberi si razlago v DZ str 77/4.1

Datum: 17.3.20
Zaporedna ura:69

- UČB str 45/a,b – reši v zvezek - kdaj ga uporabimo?
- Učb str 45 / 6 – naloga v zvezek
- Dz 35/4,5
1. Slušno razumevanje
PETEK
Poslušaj in zapiši odgovore v zvezek.

Datum: 20.3.20

- poslušaj posnetek, klikni na spodnjo povezavo
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

Zaporedna ura:70

in najdi gumb Page 45, Exercises 7a in 7b
-Odgovori na vprašanja v zvezek
Where did they stay?
What did they want to see?
What did they do?
What did they see?
-

Reši nalogo v DZ 35/6 – napiši, kaj lahko počne turist v tvojem (ali
blžnjem) kraju?

RAZRED: 8
Petek, 20.03.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Felix Mendelssohn in Frederic Chopin
Učni pripomočki:
Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole
V učbeniku preberi snov na straneh 42-46.
Poslušaj zvočne primere:
Mendelssohn: Wedding march
https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk
Mendelssohn: Violin concerto (Mvt 1. part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=CCLxso5XDN4
Mendelssohn: Violin concerto (Mvt 1. part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=0_3PJf4lAj0
Mendelssohn: Violin concerto (Mvt 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Hr0ixoV8mtc

Chopin: Minute waltz
https://www.youtube.com/watch?v=YwAAosTb9O4

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Učenci preberejo besedilo v učbeniku, naredijo miselni vzorec in odgovorijo na vprašanja.
Ne pozabite na utrjevanje snovi, ki smo jo predvideli za pisno preverjanje!
Torek, 17. 3. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 19. 3. 2020
ZGODOVINA

Preberi v učbeniku besedilo na strani 62 (Vpliv razsvetljenskih idej na
vladarje) in v zvezek napiši naslov: Razsvetljeni absolutistični vladarji,
potem pa naredi miselni vzorec na to temo. Miselni vzorec mora
vsebovati: kdo so bili razsvetljeni absolutistični vladarji, kaj so vladarji
spoznali, kako so jim ideje razsvetljencev koristile pri vladanju in kako
so te ideje uresničevali.
Preberi besedilo v učbeniku na str. 63 – 65, v zvezek zapiši naslov teme
in si po predlogi sam naredi miselni vzorec ter ga s pomočjo učbenika
izpolni.

Učiteljica, Petra Trošt

TIT 8.r
Navodilo za delo
Petek, 20.3. 2020
Delo na domu nas je ujelo nepripravljene, veliko učencev ima shranjene zvezke in učbenike na šoli.
Za nemoteno delo je učna snov zapisana tudi v pdf obliki v priponki.
S pomočjo učbenika rešite delovni list o delovanju 4 taktnega motorja. Ker je tudi delovni list zapisan
v pdf obliki, ga lahko izpolnite s klikom na ikono Uredi in podpiši na desni strani dokumenta.
Rešen delovni list shranite začasno v mapi na namizju.

2. V povedih opiši, kaj človek danes uporablja za pogon naprav in strojev.

3. Naštej motorje z notranjim zgorevanjem.

4. Katera goriva poganjajo motorje, ki si jih naštel?

TEHNtKA

THNo

8

Proces se imenuje

takt.

Proces se imenuje

takt.

Proces se imenuje

takt.

Proces se imenuje

takt.

7. Naštej primere uporabe štiritaktnega Ottovega motorja.

T E H N l K A I N T E H N O L O G I J A 8 35

OGK 8.r
Četrtek, 19. 3. 2020 ( obe skupini )
Navodila za delo
Do ponovnega prihoda v šolo bo večina učne snovi podana v obliki pisanja delavniškega dnevnika.
Na prazen brezčrten list A4 izdelaj okvir za delavniški dnevnik ( glej priponko1 )
S pomočjo učbenika ( priponka2 ) skiciraj in zapiši:
a)
b)
c)
d)
e)

Kaj so vijaki
Skiciraj tri elemente vijačne zveze ( vijak, matico in podložko )
Zapiši in skiciraj orodja za privijanje in odvijanje vijakov .
Skiciraj in zapiši različne oblike navojev
Skiciraj in imenuj orodja za ročno izdelavo navojev

Izpolnjen delovni list shrani do ponovnega prihoda v šolo.

LUM 8
PROSTORSKI KLJUĆI

17. 3. 2020 - torek
Ponovitev:
A - nizanje figur ali oblik
B - razlikovanje po velikosti
C – delno prikrivanje
D – linearna perspektiva
E – intenzivnost linij ali črt
F – risarska modelacija
(svetloba in senca)
G – prostorski plani

Nadja Janko

Navodilo. Na A4 format papirja nariši s svinčnikom:
LIKOVNA NALOGA
Zamisli si ulico s pustno povorko, ulico, kjer je vse mogoče (domišljijski motiv).
Prizor upodobi tako, da boš pri prikazovanju globine prostora in predmetov uporabil znanje o prostorskih
ključih (delno prekrivanje, zmanjševanje podob…). Lahko si pomagaš tudi z linearno perspektivo. Pri risanju
uporabi čim več domišljije. Skušaj čimbolj izrabiti možnosti in učinke, ki ti jih omogoča svinčnik.
Motiv mora biti končan po v 45 minutah.

LS2 (8.r)
18. 3. 2020 - torek
Slikanje po glasbi
Navodilo: Barvaj na A4 format.
Ob zelo nežni glasbi barvaj list kakorkoli,
(brez prepoznavnih oblik)! Uporabi barvice. Barvaj bolj
narahlo.
Naslednjič boš nadaljeval(a) na isti list, zato ga shrani!

Nadja Janko

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
ŠPORT 8. r; 17. 3. 2020
1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za noge)
in vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne mišice (trebušnjaki, roke
prekrižane na prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank.
2. a) Poglej si posnetek meta vortexa - https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html
b) na domačem dvorišču, travniku itd. poskušaj izvajati mete
c) če nimaš vortexa lahko uporabite tenis žogico (ali žogico približno enake velikosti in teže)
d) na posnetku dekle uporablja križni korak za zalet, lahko uporabiš tudi prisunski korak (tega
izvajamo v šoli)
3. klikni na VAJE ZA UČENJE TEHNIKE META ŽVIŽGAČA in poskusi kakšno od teh
4. če je možno slikaj ali posnemi kakšen met in ga pošlji na: sport.osmarezige@gmail.com
5. ne pozabi na varnost, ko izvajaš mete!!! in na ogrevanje rok in ramenskega obroča

ŠPORT 8. r; 20. 3. 2020
1. Predlagam, da ponoviš mete
2. V letošnjem šolskem letu ima 9. r NPZ iz predmeta šport, zato bom te dni izkoristila, da se
malo poglobiš v teorijo športa.
Preberi https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59480.html in
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59481.html
e učbeniku šport, nato reši nalogo in preveri rešitve
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59482.html.
3. Reši naloge v priponki (lahko mi pošlješ samo odgovore, npr. A, D,… in mi jih posreduj po
mailu: sport.osmarezige@gmail.com

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem
dvorišču,….Poskušaj gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 2x tedensko.
 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi v
tem času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih skupin,
da vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje) in vaje, ki vam jih posredujem.

ŠPORTNO VZGOJNI KARTON

1.

A.

?

Predklon.

B.

?

Poligon nazaj.

C.

?

Tek 60 m.

D.

?

Vesa v zgibi.

2. S katerim testom bi preveril raven gibljivosti v kolčnem sklepu?

A.

?

Predklon na klopici.

B.

?

Dotikanje plošče z roko.

C.

?

Skok v daljino z mesta.

D.

?

Tek 600 m.

3. Naštej motorične sposobnosti?

4. Katera od naštetih značilnosti ni telesna oziroma antropometrična mera?

A.

?

Pljučna kapaciteta.

B.

?

Telesna višina.

C.

?

Količina podkožnega maščevja.

D.

?

Telesna teža.

5. Katera od naštetih dimenzij ni gibalna sposobnost?

A.

?

Tek.

B.

?

Hitrost.

C.

?

Koordinacija.

D.

?

Vzdržljivost.

6. Poimenuj gibanje rok na sliki?

A.

?

Kroženje z rokami nazaj.

B.

?

Odklon trupa v stran

C.

?

Zamahovanje z rokami v zaročenje.

D.

?

Predklon

7. Test kožna guba nadlahti uporabljamo za ugotavljanje katere lastnosti?

A.

?

Koordinacijo gibanja celega telesa.

B.

?

Voluminoznost telesa.

C.

?

Hitrost izmeničnih gibov.

D.

?

Količine podkožnega maščevja.

8. Kateri test prikazuje slika?

A.

?

Dotikanje plošče z roko.

B.

?

Poligon nazaj.

C.

?

Skok v daljino.

D.

?

Dviganje trupa.

9. Na katero od naštetih gibalnih sposobnosti najbolj vplivamo z dolgotrajnim tekom?

A.

?

Koordinacijo.

B.

?

Hitrost.

C.

?

Vzdržljivost.

D.

?

Preciznost.

10. S testom vesa v zgibi ugotavljamo raven katere sposobnosti?

A.

?

Hitrosti.

B.

?

Mišične vzdržljivosti trupa.

C.

?

Koordinacije.

D.

?

Mišične vzdržljivosti ramenskega obroča.

11. S katerim testom preverjamo raven šprinterske hitrosti?

A.

?

Skok v daljino z mesta.

B.

?

Dotikanje plošče z roko.

C.

?

Tek 600 m.

D.

?

Tek 60 m.

12. Katere od naštetih telesnih mer imenujemo tudi antropometrične mere?

A.

? Višina sonožnega odriva z mesta, dolžina sonožnega odriva z
zaletom.

B.
C.
D.

?

Telesna višina, telesna teža, količina podkožnega maščevja.

? Število srčnih utripov v minuti, število vdihov v minuti, utripni
volumen srca.
?

Prostornina srca pri enem utripu, prostornina pljučnega izdiha.

8. razred – DKE
Pouk na daljavo
Sreda, 18. marca 2020
Navodila za pouk na daljavo
Pri učenju boš potreboval/-a učbenik in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Finančni načrt države.
Vsako leto država izdela finančni načrt, v katerem je predvideno, koliko prihodkov in koliko izdatkov
bo država imela. Temu načrtu pravimo državni proračun. Ustanova, ki nadzira, kako država posluje
z državnim proračunom je Računsko sodišče. Preberi besedilo v učbeniku na str. 37 in 38 ter
odgovori na vprašanja:
Kako se napolni državni proračun? (Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.)
a) Državljani in podjetja državi plačajo davke in druge dajatve.
b) Zasebna podjetja dajejo državi posojilo.
c) Država je v preteklosti imela velike dobičke, saj so bila vsa podjetja državna last.
2.
Kako imenujemo tiste, ki plačujejo davke, s katerimi se napolni državna blagajna? a)
davkojemalci
b) davkoplačevalci
c) davkozbiralci
3.
Ali je naloga medijev, da državljane opozarja na morebitno nepravilno porabo
državnega denarja? Zakaj meniš tako?
4.
V polje pod prihodki vpiši vrsto prihodkov, ki se stekajo v državni proračun. V polja
nad zapisom odhodki zapiši vrste državnih odhodkov. Kaj stori država, če so v proračunu
odhodki večji od prihodkov?
1.

PRIHODKI

DRŽAVNI PRORAČUN

ODHODKI

8. razred – geografija
Pouk na daljavo
Četrtek, 19. marca 2020
Navodila za pouk na daljavo, 1. del
Pri učenju boš potreboval/-a učbenik, zvezek in atlas.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Delitev Amerike.
Pri učenju boš spoznal/-a, kako delimo Ameriko.
Preberi besedilo iz učbenika na str. 52 – 54 in izdelaj miselni vzorec tako, da bo vseboval naslednje
podatke, ki jih boš dobil kot odgovore na vprašnaja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kako delimo Ameriko? (Glej sliki v učb. na str. 53.)
Katere so skupne značilnosti Severne in Južne Amerike?
Po čem se razlikujeta Severna in Južna Amerika?
Kakšno delitev Amerike uporabimo, če želimo izpostaviti družbeni vidik Amerike?
Opiši glavne značilnosti Angloamerike.
Katere države uvrščamo v Angloameriko?
Opiši glavne značilnosti Latinske Amerike.
Katera delitev Amerike se ti zdi najbolj smiselna? Zakaj?

Preberi odlomek iz učb. str. 54 Ali je izraz Angloamerika za Severno Ameriko sploh še upravičen?
Kaj pa ti meniš?

8. razred – geografija
Pouk na daljavo
Četrtek, 19. marca 2020

Navodila za pouk na daljavo 2. del
Pri učenju boš potreboval/-a učbenik, zvezek in atlas.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Angloamerika.
Preberi besedilo iz učbenika na str. 55 – 59 in izdelaj miselni vzorec.

Reši nalogo.

RAZRED: 7 in 8

Sreda, 18.03.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA.

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi:

Saša Lendero: Ne grem na kolena
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju, dokler pesmi ne znaš na
pamet.

Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju.

