
NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. r. 

Od  25. 5.-29. 5. 

V tem tednu: 

Modri zvezek, poglavje Prevzete besede 

V kanalu imate učni list. 

Videosrečanje: ponedeljek ob 14.00 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

ŠPORT  8.  , 18. 5. – 29. 5. 2020 

V tem tednu imate še čas za nalogo, ki bo ocenjena. Konec tedna se vam javim v kanal. 

V prostem času bodite aktivni vsak dan, hodite, kolesarite, sami si izbirajte vsebine, ki so vam všeč.  

Pošiljam vam nekaj izzivov za ta teden. Link odpri na strani YOU TUBE. Preizkusi se: 

https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6L-

qORe_TJcI&index=12&fbclid=IwAR1JnM6VHhBYYP63UGBkJb59MbzDbtsyfWC_FSL2nhdGUHVSg9aO

XjQnEA4 

Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita. 

 

 

Angleščina 

Teden: 25. 5. do 29. 5. 2020 

Število ur: 2 

Spodaj je program dela za cel teden.  Preberite navodila, ki sledijo! 

Zahtevane naloge mi pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si.  Pošljite mi samo tiste naloge, za katere 

vam dam navodilo slikaj in pošlji!    

 

 

PONEDELJE

K 

Datum: 

25.5.20 

Zaporedna 

ura: 92 

 

 

Videokonferenca ob 12.30 

- Utrjevali bomo present perfect 

  

Ponavljanje 

 

- reši naslednje interaktivne naloge 
  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=si&selLanguage=

en 

https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6L-qORe_TJcI&index=12&fbclid=IwAR1JnM6VHhBYYP63UGBkJb59MbzDbtsyfWC_FSL2nhdGUHVSg9aOXjQnEA4
https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6L-qORe_TJcI&index=12&fbclid=IwAR1JnM6VHhBYYP63UGBkJb59MbzDbtsyfWC_FSL2nhdGUHVSg9aOXjQnEA4
https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6L-qORe_TJcI&index=12&fbclid=IwAR1JnM6VHhBYYP63UGBkJb59MbzDbtsyfWC_FSL2nhdGUHVSg9aOXjQnEA4
mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=si&selLanguage=en


 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=si&selLanguage=

en 

 

TOREK 

Datum: 

26.5.20 

NARAVOSLOVNI DAN 

 

PETEK  

 

Datum: 

29.5.20 

 

Zaporedna 

ura: 93 

Making people aware - Učb 60 

 

- poslušaj besedilo vsaj 2x 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en 
 

- Učb 60, naloga 1 – odgovori na vprašanja v zvezek 

 

- Preveri pomen naslednjih izrazov: 

  

rubbish dump 

oxygen 

equipment 

decompose 

pay a fine 

make people aware 

 

- V zvočnem besedilu je dodanih nekaj besed, ki jih v učbeniku ni: 

  

drink cans  

food packaging 

plastic bags 

 

- naloga 2 – poveži dele povedi 

- naloga 3 –odgovori na vprašanja v zvezek  

 

slikaj in pošlji  zgornje naloge   1,2,3. 

 

- Reši vajo iz besedišča (odpadki) na naslednji povezavi: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise2?cc=si&selLanguag

e=en 

 
 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo – enajsti teden 

Matematika 8 

Prosim, da mi pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno 

učilnico in komunikacijo v easistentu. 

Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

Petek,29.05.2020 

Video konferenca  ob 10.50. 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise2?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise2?cc=si&selLanguage=en
mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si


Navodila učencem za pouk na daljavo – enajsti teden 

Fizika 8 

Navodila bodo objavljena v spletni učilnici. 

Sreda,27.05.2020  

Video konferenca ob 10.50 

Ustno ocenjevanje: ROSSELLA, RENE, KAJA, GABRIEL 

Četrtek,28.05.2020 

Video konferenca ob 12.30 

Ustno ocenjevanje: PRIMOŽ, TEO, JAKA, LAN, PATRIK 

 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

 

Torek, 26. 5. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Naravoslovni dan. 

Četrtek, 28. 5. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V naslednjih dveh urah boste spoznali 

Napoleona in njegove vojne ter vladanje. 

Najprej preberi besedilo v učbeniku na strani 

75 in 76, nato napiši naslov v zvezek in 

prepiši ter odgovori na vprašanja na strani 76. 

 

Pozdravljeni osmošolci! 

Učenci odgovore na vprašanja mi pošiljajte na e-pošto ali v spletno učilnico ZGODOVINA 8, ki sem 

vam jo naredila v e-asistentu. Tu imate v zavihku komunikacija tudi kanal ZGO 8, kamor mi lahko 

pišete, če imate kakšno vprašanje ali pa tudi kar tako, da se oglasite.  

Uspešno delo vam želim! 

Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt 

 

 



KEMIJA 8 – 10 T 

V 10.tednu napišite naslov novega poglavja Elementi v periodnem sistemu, ki vam ga pošiljam v ppt obliki. V 

zvezek prepišite snov do 8 prosojnice (slajda), torej viri elementov v naravi. 

Vidimo se v petek, 29.05. 2020 ob 10.00. Predvsem ste vabljeni učenci, ki želite popravljati oceno. 

Tatjana Dominic R. is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Tatjana Dominic R.'s Zoom Meeting KEM 8 

Time: May 29, 2020 10:00 AM Budapest 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/9813971540 

Meeting ID: 981 397 1540 

Password: 3C4gkP 

Lp 

Učiteljica Tatjana 

 

 

8. a razred   ̶  GEOGRAFIJA, teden 10 

Četrtek, 28. maj 2020. 

Pouk na daljavo 

Učna vsebina 

Danes boš spoznaval raznolikost podnebij in rastlinstva Južne Amerike. V zvezek napiši naslov Južna 

Amerika: podnebje in rastlinstvo. 

Potreboval/-a boš učbenik, atlas, dostop do spleta in zvezek, v katerega zapiši odgovore. 

 

V učbeniku preberi snov od strani 90 do 96, do poglavja »Države velikih družbenih nasprotij«. 

1. Imenuj toplotni pas, v katerem leži večji del Južne Amerike (učb. str. 91). 

2. Naštej naravne enote Južne Amerike (učb. str. 90). 

3. V učb. na str. 92  ̶  93 si oglej tematska zemljevida z naslovom Padavine in temperature v 

Latinski Ameriki in tematski zemljevid z naslovom Latinska Amerika v svoji raznolikosti. 

Kako imenujemo podnebje osrednjega dela Južne Amerike, kjer je največ padavin (klimogram 

kraja Barcelos)? 

4. Kako imenujemo rastlinstvo, značilno za Amazonsko nižavje? 

5. Od katerih 2. dejavnikov je odvisno podnebje Južne Amerike (učb. str. 91)? 

6. Pojasni pojem pampe.  



7. V učb. na str. 95 si oglej fotografijo tropskega deževnega gozda v Amazonskem nižavju, ki je 

močno ogrožen. Pojasni, zakaj je ogrožen (učb. str. 95). 

8. V učb. na str. 94 si oglej tematski zemljevid z naslovom Kulturno in naravno rastlinstvo v 

različnih višinskih pasovih Južne Amerike. Ali bi koruza lahko uspevala na 2000 m nadmorske 

višine v Sloveniji? 

 

9. Oglej si spodnje besedilo in tematska zemljevida, ki prikazujeta razporeditev rastlinskih pasov 

v Andih. 

Vpliv reliefa na podnebje se najbolje kaže v območju Andov, kjer se zaradi nadmorske višine 

pojavljajo višinski podnebni in rastlinski pasovi. Hkrati s tem pa Andi kot gorska 

pregrada onemogočajo večji vpliv morja, Tihega oceana na podnebje v notranjosti celine.  

 

 

Slika 1: Gorstvo Andi, rastlinski pasovi https://eucbeniki.sio.si/geo8/2591/index3.html. 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2591/index3.html


Slika 2: Višinski pasovi uspevanja rastlin in živali v 

Andih. Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_vi%C5%A1inski_pasovi#/media/Slika:Hoehenstufen_der_anden.en.PNG 

 

Slika 3: Rastlinski pasovi v Kordiljeri Huayhuash so izrazito odvisni od nadmorske višine in 

klimatskih razmer (Vir: Irena Mrak, https://www.gore-ljudje.net/novosti/822/). 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_vi%C5%A1inski_pasovi#/media/Slika:Hoehenstufen_der_anden.en.PNG
https://www.gore-ljudje.net/novosti/822/


V Tihem oceanu ob zahodni obali Južne Amerike od juga proti severu teče hladen 

Humboldtov/Perujski morski tok. Tam je nastala puščava Atacama. 

 

 

Slika 4: Južna Amerika, smer Humboldtovega toka  (Vir: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2591/index.html). 

 

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 29. 

maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 8. a razred.  

 

 

8. a razred   ̶  DKE, teden 10 

Sreda, 27. maj 2020. 

Pouk na daljavo 

Potreboval/a boš učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Nadzor nad svetovnimi surovinami. 

1. Preberi vsebino na str. 56. 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2591/index.html
mailto:diana.palcic@osmarezige.si


2. Preberi: V Sloveniji je pravica do pitne vode zapisana v ustavo 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo 

pravico. Sedaj se je z vpisom neodtujljive pravice do vode v Ustavo njenim ciljem pridružila tudi 

Slovenija. V Ustavo vnesen 70.a člen določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri 

javno dobro v upravljanju države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo 

in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter v tem delu niso tržno blago. 

V Ustavi je odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo zagotavlja država preko 

samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. 

Ustava nalaga državi in posredno občinam, da se vsakemu prebivalcu Republike Slovenije v skladu z 

infrastrukturo (dostop do omrežja, javni in vaški vodovod, dovoz pitne vode ipd.) zagotovi pitna voda. 

Na odročnih krajih, osamljenih zaselkih in kmetijah v goratih in hribovitih predelih prebivalstvo 

s samooskrbo prevzame dolžnost občin in države pri zagotavljanju pravice do pitne vode. Ustava 

preprečuje privatizacijo vseh vodnih virov.Država z vodnimi viri zgolj upravlja, seveda pa s tem 

nase prevzema tudi njihovo zaščito.  

Z opredelitvijo pravice do vode kot temeljne človekove pravice pa nase sprejemamo dolžnost in jasno 

zavezo ohraniti naravne vire, med katere sodijo tudi slovenske vode in vodni viri, zanamcem. Da bodo 

vodni viri služili trajnostno oskrbi prebivalstva, pomeni sprejemati ukrepe, ki bodo naslednjim rodovom 

omogočili dostop do kakovostne pitne vode, zato je nujno treba preprečevati in zmanjševati 

onesnaževanje, varovati okolje ter preventivno delovati. 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 29. 

maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 8. a razred_DKE. 

Lep pozdrav. Diana Palčič. 

 

RAZRED: 8 

Petek, 29.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)  

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Nordijska glasba 

Zaporedna številka ure: 31/35 

Učni pripomočki: 

Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole 

 

V učbeniku preberi snov na strani 65 do Ruske glasbe. 

Poslušaj zvočne primere: 

 

Jean Sibelius: Finlandia 

https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c 

http://www.uradni-list.si/zalozba/book?id=7135#!/Ustava-Republike-Slovenije
mailto:diana.palcic@osmarezige.si
https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c


RAZRED: 7 in 8 

Sreda, 27.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78 

 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem. 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem: 

Ofra Haza: You 

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

Pesem je potrebno znati na pamet. 

 

Pop Design: Ko si na tleh 

https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0 

Pesem je treba znati na pamet. 

V juniju bomo poskusili imeti zbor preko Zoom-a. 

 

 

PROGRAM DELA 

8. RAZRED - BIOLOGIJA 

Število ur: 2 (28.5.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

Kot smo dogovorjeni, nadaljujemo s predstavitvami za ocenjevanje na daljavo… Dobili se bomo na 

Zoomu. Vabilo dobite preko eAsistenta.  

 

V TOREK IMATE NARAVOSLOVNI DAN.  

PODROBNEJŠA NAVODILA DOBITE V PONEDELJEK.  

Tamara Čelhar 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0


 

TIT 8. r        NAVODILA ZA DELO 

Petek, 29. maj 2020 

Z zadnjim ( tretjim ) delovnim listom smo snov o strojnih elementih končali. 

To je tudi zadnje poglavje, ki ga bomo letos obravnavali. 

Vse delovne liste ( tudi tiste o motorjih )  preglejte in mi jih pošljite na pregled in oceno    ( velja za 

tiste, ki še niso dobili ocene ). 

Učno snov  spravite, saj vam bo prišla prav pri morebitnem NPZ drugo leto. 

V naslednjih tednih do konca letošnjega pouka , vam bom pošiljal naloge za ponavljanje ( večina iz 

preteklih NPZ ).  Poslal bom tudi rešitve ( z enotedensko zakasnitvijo ) tako, da mi jih ni potrebno 

pošiljati na pregled. 

 

OBVESTILO !!! 

 Kdor mi še ni  poslal slike zapisov vašega dosedanjega dela od doma  naj pohiti.           Čas se 

izteka 

      *       Sporočite mi, če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva. 

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 

 

OGK 8. r    NAVODILA za DELO 

Četrtek, 28. maj  2020 

IZDELEK IZ PLOČEVINK 

 

Upam, da ste že dobili zamisel, kaj bi izdelali. 

Zaradi spraševanj in drugih obveznosti imate za delo manj časa  a mogoče vas bo izdelava malo 

sprostila ali pomagala da za nekaj minut pozabite na vsakodnevne skrbi. 

Če potrebujete kak nasvet, sem na voljo 

 

OBVESTILO ! 

 Še vedno nisem  dobil na pregled vseh delavniških dnevnikov. Pohitite, čas se izteka. 



      *       Sporočite mi, če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva. 

Ostanite zdravi 

Valter Janko 

 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 8     nadja.janko@guest.arnes.si  26. 5. 2020 

Bliža se ocenjevanje. Napisano imate, da bo to tretji teden v maju. Zamudnike bom počakala do konca 

maja. Dobro preberite kriterije ocenjevanja, če želite še kaj popraviti, pa ste že poslali ni problem, 

pošljite popravljeno še enkrat. Lahko vprašate za nasvet. 

 

IZDELKI 

1. risba prostorski plani (povorka) – narejeno in oddano (ocenjena).  
Predmeti in oblike spredaj spodaj na listu, so večje kot tiste zadaj (zgoraj na listu). 

Predmeti spredaj, delno prikrivajo, tiste ki so zadaj. 

Predmeti spredaj so bolj poudarjeni bolj intenzivni kot tisti zadaj. 

Vse oblike izgledajo tridimenzionalno zaradi pravilnega senčenja (svetloba in senca). 

Nizanje figur predmetov enega nad drugim.  

 
 

2. preprosta papirnata zgradba  narejeno in oddano (ocenjena). 

 Vsebuje arhitekturne elemente: okno, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad vrati, 

stavba je stabilna, lepljeni robovi so čisti, stavba je lahko običajna ali pa zelo nenavadna 

 
 

3. Ptica, narejena in oddana (ocenjena) 

 Poljubna tehnika, lepo pobarvano, zasenčeno 3D 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si


 
4. Količinski kontrast: rastlina narejena in oddana (ocenjena) 
Motiv: Lepo razgiban, lahko v  kompoziciji (simetrični, poševni, navpični..)  

Tehnika: Uporabi, kar je na razpolago: tempere, vodene barvice, voščenke. Izkoristi vse možnosti, ki ti ga 

ponuja ta izbrana tehnika.  

Naloga – količinski kontrast. Upoštevaj količinska razmerja med barvama. Barvo lahko svetliš, temniš in 

celo mešaš. OPOMBA (če bo mešanja preveč bo vse rjavo) 

 

 

Avtorji izdelkov: 8. r Marezige 

 

Likovno snovanje 2 – izbirni predmet   27. 5. 2020   nadja.janko@guest.arnes.si 

IZDELKI 

1. Slikanje po glasbi danes končamo!  

2. Ptica narejena in oddana: lepo narejena in pobarvana zasenčena oc 

3. Slikanje s kavo narejeno in oddano: – gre za poizkus, eksperimentiranje 

4. Montažni kip narejeno in oddano – stabilnost, odpadni material, zanimiv 

Slikanje po glasbi 

1. ura 18. 3.  
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! 

 

2. ura 25. 3. 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si


Navodilo: Na A4 format z barvicami barvaj ob zelo živahni glasbi. Poteze naj bodo svobodne, 

»divje« (brez prepoznavnih oblik!). Izdelek naj bo povsem drugačen kot tisti ob nežni glasbi. 

 

3. ura 28. 5. DANES 

Izberi eno od slik, ki si jih ti pobarval z barvicami. Te nagovarja? Kaj bi narisal na ozadje? 

 


