
NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. R. 

31. 3.-3. 4. 

V tem tednu boste imeli 3 ure slovenščine. Čas boste namenili ponavljanju in utrjevanju snovi ter 

branju knjige po lastni izbiri. 

V petek po e-pošti sporočite, katero knjigo ste brali. 

PONEDELJEK, 30. 3. 

MOLIERE. PONOVITEV KOMEDIJE 

Iz zvezkov ponovite: kaj je komedija, dramatski trikotnik, vrste komike; prva slovenska komedija 

V berilu preberite zapis o Molieru in izpišite bistvene podatke o njegovem življenju in delu. 

Skapinove zvijače: odgovori na vprašanja, kdor še ni naredil. 

 

TOREK, 31. 3. 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE  

- Z znanjem nad oblake: dokončate delo prejšnjega tedna, komur kaj manjka; spodaj so 

priložene rešitve, preglejte in popravite. 

- Preverite svoje znanje.  

 

PREVERJANJE ZNANJA 

   

1. Preberi naslednja neumetnostna besedila.  

V vsakem besedilu podčrtaj poved z odvisnikom in ugotovi vrsto odvisnika.  

 

a)  Mucku si oči spirala s kamilicami in ravnala si pravilno, vendar bo verjetno treba uporabiti 

antibiotike. Ker pa te lahko dobiš le na recept, boš mucka morala peljati na pregled k veterinarju.  

 

b)  Za vetrnico potrebujemo kvadraten papir, ki ga od vogalov proti sredini zarežemo. Vsako desno 

ali levo polovico vogalov usločimo proti sredini, vogalčke pa prebodemo z žebljičkom, ki ga pritrdimo 

na paličico.  

 

c)  Ali vas pogled v ogledalo spravlja v slabo voljo? Nikar! Zdaj je tu nova linija kozmetike 

Afrodita! Izdelana je bila prav za vas, da boste imeli v kratkem času lepšo kožo in višjo samozavest.  

                           

č)  Slana se pojavi predvsem takrat, ko se ozračje v prizemnih plasteh ohladi do 0o C. To ohladitev 

povzroča predvsem vdor arktičnega zraka v Slovenijo ali pa močno sevanje. Le-to se pojavi tedaj, ko 

imamo ponoči jasno vreme z nizkimi temperaturami.  

 

                         

2. Podčrtane stavčne člene pretvori v odvisnike. Napiši vrsto odvisnika.                                   
 

Z lenobo ne boš veliko dosegel.                                                                           

 

Najlepše je doma.                                                                          

 

Brez dokončane naloge se je izmuznil iz učilnice.      

                                           



3. Postavi vejico in določi vrsto odvisnikov. Pretvori jih v enostavčno poved.                      

 

Poznano mi je da znaš lepo pripovedovati zgodbe.      

          

Čeprav me je rana bolela nisem niti zastokal.       

 

Živalim ki so bolne pomagajo veterinarji.         

 

 

4. Dopolni glavni stavek z odvisniki:                                                                                           
 

Vzročni: Zmeraj je jokala, ______________________________________________ 

 

Časovni: Zmeraj je jokala, ______________________________________________ 

 

Pogojni: Zmeraj je jokala, ______________________________________________ 

 

Dopustni:  Zmeraj je jokala, ______________________________________________ 

 

 

5. Odgovori s povedjo z odvisnikom:                               

    

Kaj te je vprašal?  

 

Kdaj si se naučil plavati? 

 

Katero darilo ti je najljubše? 

 

Čemu te je poklicala? 

 

  

6. Postavi vejico, kjer je potrebno.                                                                        
 

Kremo ki ste mi jo priporočili uporabljam že nekaj dni. Kljub temu da upoštevam vsa priložena navodila 

na moji koži ni opaziti izboljšanja. Ob pogledu v ogledalo sem še vedno slabe volje. 

 

Rešitve bodo objavljene v petek v e-asistentu. 

 

PETEK, 3. 4.  

OPIS NAPRAVE 

Vijoličasti zvezek: poglavje Opis naprave: preberete besedilo in rešite vaje od 1-7. 

 

Po e-pošti sporočite:  - kaj ste naredili ta teden (ni potrebno pošiljati slik) 

 - katero knjigo ste brali 

 

 

 

 



REŠITVE: Z ZNANJEM NAD OBLAKE 
 

1. a) Zanima me, kdaj pridejo sorodniki na obisk. Kaj me zanima? – osebkov odvisnik  

b) Premisli, preden kaj rečeš. Kdaj moraš premisliti? – časovni odvisnik  

c) Če na ulici srečaš učitelja, ga pozdravi prvi. Po katerim pogojem moraš (prvi) pozdraviti? – pogojni 

odvisnik  

č) Odrasle, ki niso člani družine, praviloma vikamo. Katere odrasle (vikamo)? – prilastkov odvisnik 

d) Kadar prirejaš zabavo, moraš goste povabiti najmanj teden dni prej. Kdaj moraš (goste) povabiti 

(najmanj teden dni prej)? – časovni odvisnik  

e) Jed, nad katero niste navdušeni, pustite na krožniku. Katero jed (pustite na krožniku)? – prilastkov 

odvisnik  

f) Ne pokvari teka drugim, ki še jedo. Katerim drugim (ne smeš pokvariti teka)? – prilastkov odvisnik 

g) Brat je pospravil sobo, čeprav sem bila jaz na vrsti. Kljub čemu je (brat) pospravil (sobo)? – 

dopustni odvisnik  

h) Potem ko smo sedli, nam je natakar prinesel jedilni list. Kdaj (nam) je (natakar) prinesel (jedilni 

list)? – časovni odvisnik  

i) Medtem ko naročaš, glej natakarja. Kdaj moraš gledati (natakarja)? – časovni odvisnik  

j) Obnašaj se tako, da ne motiš drugih. Kako se moraš obnašati? – načinovni odvisnik  

k) Med filmom nikoli ne razlagaj, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Česa ne smeš razlagati (med 

filmom)? – predmetni odvisnik  

l) Ko poslušamo koncert v več stavkih, upoštevamo pravila ploskanja. Kdaj upoštevamo (pravila 

ploskanja)? – časovni odvisnik  

m) Kdor zamudi, sme v dvorano šele med odmorom. Kdo sme v dvorano? – osebkov odvisnik  

n) Vprašal me je, ali pridemo. Kaj me je vprašal? – predmetni odvisnik  

o) Podatke je vpisal, ne da bi jih preveril. Kako je vpisal (podatke)? – načinovni odvisnik  

p) Ne vem, zakaj se mu vedno tako mudi. Česa ne vem? – predmetni odvisnik  

r) Kitaro se boš dobro naučil igrati le tako, da boš redno vadil. Kako se boš naučil (igrati kitaro)? – 

načinovni odvisnik  

s) Če predolgo gledaš televizijo, te lahko začnejo boleti oči. Pod katerim pogojem te bolijo oči? – 

pogojni odvisnik  

š) Mizo so postavili, kjer je bila prej omara. Kam so postavili (mizo)? – krajevni odvisnik  

t) Obula bom škornje, da ne bom mokra. S katerim namenom/Čemu boš obula škornje? – namerni 

odvisnik  

u) Odšel je v kino, da bi se razvedril. S katerim namenom/Čemu je odšel (v kino)? – namerni odvisnik 

v) Vaša hčerka je odšla domov, ker se slabo počuti. Zakaj je (vaša hčerka) odšla (domov)? – vzročni 

odvisnik  

z) Četudi me je užalil, sem mu pomagala. Kljub čemu me je užalil? – dopustni odvisnik  

ž) Izklopite mobilne telefone, da ne boste med predstavo motili nastopajočih in ostalih gledalcev. S 

katerim namenom/Čemu morate izklopiti telefone? – namerni odvisnik 

 

2. Npr.: a) Moti me, da kadiš. – osebkov odvisnik  

b) Nerodno mi je, kadar moram nastopati pred množico ljudi. – časovni odvisnik  

c) Na izlet bomo šli, če bo mama dobila dopust. – pogojni odvisnik  

č) Redno delaj domače naloge, da si boš lažje zapomnil novo snov. – namerni odvisnik  

d) Upoštevaj pravila, o katerih ste se učili pri kolesarskem krožku. – prilastkov odvisnik  

e) Staršem povej, kdaj prideš domov. – predmetni odvisnik  

f) Lačni smo, čeprav smo imeli malico pred eno uro. – dopustni odvisnik  

g) Jedel je, ne da bi pri tem užival. – načinovni odvisnik  

h) Gledal je v tla, ker mu je bilo nerodno. – vzročni odvisnik  

 

3. a) Starši želijo, da gredo otroci pravočasno spat. Kaj želijo (starši)? – predmetni odvisnik  

b) Ni mi všeč, da nisi prišel k babici. Kaj mi ni všeč? – osebkov odvisnik  



c) Na zabavi je Kaja tako zapela, da so nam kar solze stopile v oči. Kako je zapela (Kaja)? – načinovni 

odvisnik  

č) Pripravil bom zabavo, da razveselim svoje prijatelje. Čemu bom pripravil zabavo? – namerni 

odvisnik  

 

4. a) Obstajajo pravila, kdo naj koga prvi pozdravi.  

b) Ob vstopu v prostor najprej pozdravi tisti, ki vstopi.  

c) Zaradi velikega zanimanja so predstavo ponovno uvrstili na spored. ✘  

č) Oseba, ki je mlajša, pozdravi prva.  

d) Ne vem, kdaj se vrnejo starši iz službe.  

e) Zaradi varnosti so morali nekateri učenci ostati doma. ✘  

 

5. Ti so odvisniki prislovnega določila, in sicer zato, ker nastopajo v vlogi prislovnega določila oz. se 

po njih sprašujemo enako kot po prislovnih določilih. 

 

 6. a) Tedaj se je spoznalo, kaj je gasilska disciplina in strumnost in neustrašnost v Butalah. – 

predmetni odvisnik  

b) In srce umeje čudne govorice, ki jih govorijo zvezde in cvetic. – prilastkov odvisnik  

c) Koder se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja. – krajevni odvisnik  

č) Vsa vas je dobro vedela, da ga na svetu ni hudobnejšega človeka od Vrbarjevega Matevža. – 

predmetni odvisnik  

d) Ko premolkne, ga povpraša teta Rozamunde zale. – časovni odvisnik  

e) Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. – prilastkov odvisnik  

f) Zvonovi zagrebški pojo, pojo, da še nikdár tako. – načinovni odvisnik  

g) Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo. – vzročni odvisnik  

h) Pa reci potlej, da nisem hudiča na dva kosa presekal. – predmetni odvisnik  

i) Ko sem prihajal mimo, stal je mož navadno sredi male tratine med cesto in hišo. – časovni odvisnik 

 

 

Angleščina 

Teden: 30. 3. do 3. 4. 2020 

Število ur: 3 

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

Zahtevane naloge slikajte in mi jih pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si.  

V primeru, da imate težave s slikanjem nalog, mi natipkajte rešitve (po vrsti, npr 1. an, 2…, ) 

Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji!    

Naknadno, ko bom dobila vse vaše naloge, vam bom poslala reštve in si boste popravili. 

*NAVODILA za delo v eAsistentu – Pod Komunikacija / Kanali sem ustvarila kanal Angleščina 8 

- tam lahko postavljate vprašanja iz snovi meni ali sošolcem,  lahko si pomagate med seboj. V 

kanalih vsi v razredu vidijo vsa vaša sporočila in priponke.  

Ne pošiljajte vaših rešenih nalog pod Kanali, ampak pod Sporočila. V Sporočilih lahko prebere vaše 

sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več oseb). 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si


Narejen je tudi kanal Dopolnilni TJA. 

 

 

PONEDELJEK 

 

Datum: 30.3.20 

 

Zaporedna ura:74 

1. Preveri, če si mi poslal/a rešeno nalogo od zadnjič - Učb str 47/4 

 

2. The story of Big Ben (delovni list) 

 

Reši delovni list o Big Benu, ki je pod to tabelo 

- preveri in napiši prevod novih besed,  

- dopolni besedilo z danimi besedami,  

- poslušaj oglašanje zvonov, ki je znano po celem svetu 

- preberi definicije in napiši besede 

 

 

TOREK 

 

Datum: 31.3.20 

 

Zaporedna ura:75 

 

1.The tailor of Swaffham UČB 48 /1 

- Napiši naslov 

- Preberi besedilo in poslušaj najmanj 2x 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en 

Page 48, Ex 1b 

 

- preveri pomen besed: tailor, oak tree, to set off, treasure, crowd, 

pavement, to dig, spade 

 

- odgovori na vprašanja uč 49/2, ni treba prepisovati vprašanj, napiši samo 

odgovore, vendar v celih povedih!!  

- What’s the moral of the strory? (kaj je sporočilo zgodbe?) 

 Slikaj in pošlji. 

- na glas pripoveduj vsebino  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en


 

PETEK,  

 

Datum: 3.4.20 

 

Zaporedna ura: 76 

1. Pronouns (somebody, anybody,..) UČB 48/ 3a 

 

-prepiši tabelo iz 3b v zvezek in jo dopolni 

 

everybody everything 

  

  

  

 

Razmisli: Kaj pomenijo ti zaimki v slovenščini?  

Katere uporabljamo v vprašalnih in nikalnih povedih?  

Katere pa v trdilnih? 

 

Reši 3.b v zvezek – slikaj in pošlji . 

 

 

The story of Big Ben 

1. Preden rešiš 2. vajo poglej beside, ki se pojavljajo v spodnjem besedilu. Preveri njihov 

pomen v slovarju in napiši slovenski prevod. 

 

- a dial: ________________________ 

- a minutes hand, an hour hand: _________________ 

- a bell: _____________________________ 

- to weigh: __________________________  
- a hammer: _________________________ 

- to strike: __________________________ 

- the chime: _________________________ 

 

2. Here is the story of the famous Big Ben. Can you complete it?  

The following words will help you: 

Parliament  was  wide  Most  Ben  

world  metres  name  wrong  time  kilos 

clock tower  fat  his  Why  hand   

 



A TOWER, A CLOCK, OR A BELL? 

The famous _______________, 97 metres high, stands at the north end of the Houses of 

_________________. The big clock on the top is famous all over the ___________________! It has 

square dials, each 7 metres _____________. The minutes hand, on each dial, is 4.3 _____________ 

long and weighs more than 100 ________________. It travels 160 kilometres a year. The hour 

________________ is 2.7 metres long and weighs over 300 kilos. This clock is also the most precise 

clock in the world. 

Guess how it keeps the exact ____________________! Old coins are added to or removed from the 

mechanism twice a day. ______________ people think that Big Ben is the _____________ of the 

clock, but they are _____________. It’s the name of the hour bell inside it. Big __________ weighs 

13 tons and its hammer weighs 200 kilos. There are in fact 5 bells, but Big Ben is the biggest. It 

strikes the hours and its chime is very famous. ___________ is the bell called Big Ben? Because a 

certain Benjamin Hall ________________ responsible for hanging it. He was a very 

_________________ man, people called him Big Benjamin. So he gave __________ name to the bell. 

2. Listen to Big Ben’s chime: 

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

3. Read the definitions and write the right word. 

- A tool with a heavy metal part on a long handle: a 

__________________ 

- A ringing sound made by a clock or bell: a _____________________ 

- The round part of the clock that has numbers: a _____________________ 

- To have a particular weight: to ___________________ 

- A long thin piece of metal that points at the number of a clock: a ____________________ 

 

 

 

RAZRED: 8 

 

Petek, 03.04.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)  

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Berlioz , Strauss in Simfonična pesnitev 

Zaporedna številka ure: 25/35 

 

Učni pripomočki: 

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

 

Zapoj pastirsko pesem (stran 20) na zloga LA in MA. 

 

V učbeniku preberi snov na straneh 48-49. 

 

Glasbeni pojem – simfonična pesnitev – programska vsebina, katero orkester izraža s zvokom 

 

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


 

Poslušaj zvočna primera: 

 

R. Strauss: Also sprach Zarathustra op. 30 uvod  

https://www.youtube.com/watch?v=dfe8tCcHnKY 

 

 

R.Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28  trajanje 0.00- 

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

 

(bodi pozoren/pozorna  na motiv roga, ki napove Tilla) 

 

Vprašanja za ponavljanje in ocenjevanje v prihodnosti 

Kaj je značilno za glasbeno obliko samospev? 

Kdo je bil mojster samospeva v obdobju romantike? 

Naštej tri Schubertove skladbe? 

Kakšne vrste samospeva poznaš? 

Naštej dva Schubertova samospeva? 

Vsebina samospeva Vilinski kralj? 

Kdo je napisal balado Vilinski kralj? 

Kdo je bil znani virtuoz na violini v obdobju romantike? 

Najbolj znano delo N.Paganinija je? 

Naštej tri Mendelssohnove skladbe? 

Na katero literarno predlogo je Mendelssohn napisal Koncertno suito, ki vsebuje poročno koračnico? 

Naštej tri vrste klavirskih skladb, katere je pisal Chopin? 

Kaj je rapsodija? 

Kdo je bil mojster rapsodije? 

Kaj je simfonična pesnitev? 

Kdo je bil mojster simfonične pesnitve? 

Naštej dve simfonični pesnitvi R. Straussa? 
 

RAZRED: 7 in 8 

 

Sreda, 01.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78 

 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog MA. 

 

 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 

 

Saša Lendero: Ne grem na kolena 

https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE 

 

Pesem zapoj na pamet. 

 

 

Ofra Haza: You 

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

 

Pesem zapoj večkrat. 

Kdor je sposoben več, lahko poje še vmesene zloge. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfe8tCcHnKY
https://www.youtube.com/watch?v=kGsPhCFNg_w
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms


Navodila učencem za pouk na daljavo 

Matematika 8 

Tu so navodila za tretji teden. Opravljene naloge mi pošlji dnervno na 

mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

Ponedeljek,30.03.2020 

Naslov: OBSEG VEČKOTNIKA 

Veliko smo se naučili o večkotnikih. Ker je večkotnik lik, ki je omejen s enostavno sklenjeno  

lomljenko, ima mejo in zasede del ravnine.  

 

Dolžina meje je obseg lika. Obseg izračunamo tako, da seštejemo dolžine njegovih stranic. Obseg n-

kotnika: 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ +  𝑎𝑛. Dolžinske enote so daljice. Zapiši dolžinske enote in ponovi, kako so 

povezane med seboj. Z njimi izražamo tudi obseg. 

Sedaj preberi snov v učbeniku na strani 154, s pomočjo učbenika reši rešeni primer 1 na naslednji 

strani in nato reši še nal 1 na strani 156. 

Sreda,01.04.2020 

Naslov: PLOŠČINA VEČKOTNIKA 

Velikost zasedene ravnine je ploščina lika. Ploščinske enote imajo obliko kvadrata. Zapiši ploščinske 

enote in ponovi, kako so povezane med seboj. Z njimi izražamo ploščino lika. 

Ponovi in zapiši kako se izračuna ploščina kvadrata, pravokotnika, poljubnega trikotnika in 

pravokotnega trikotnika. Pomagaj si z učbenikom. 

 

Ploščino večkotnika bomo računali s pomočjo 

ploščine trikotnika( včasih tudi s pomočjo 

pravokotnika). Ploščina trikotnika je polovični 

produkt stranice in višine na to stranico. 

 

                   



Preberi snov v učbeniku na strani 154 in 155. Ploščina večkotnika je vsota ploščin trikotnikov, na 

katere smo ga razstavili. 

V zvezek nariši poljubni 5-kotnik. Izberi si eno oglišče in nariši vse diagonale iz tega oglišča. 

Večkotnik je razstavljen na 3 trikotnike. V vsakem trikotniku označi eno stranico in nariši višino na to 

stranico. Izmeri dolžine stranice in višine. Izračunaj ploščino vsakega trikotnika posebej. Ploščine 

seštej. Tako si dobil približno ploščino narisanega 5-kotnika. Poglej moj rešen primer. 

 

Sedaj skupaj z učbenikom reši rešene primere 2, 3 in 4 na strani 155 in 156. Nato reši nalogo 2 na 

strani 157. 

 

Četrtek,02.04.2020 

Danes boš ponovil računanje obsega in ploščine večkotnika. 

Reši nalogo 3 na strani 157. 

 

Petek,03.04.2020 

Danes reši Špela se preizkusi na strani 158. 

Video klic 10.00. 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo 

Fizika 8 

Tu so navodila za tretji teden.  

Sreda,01.04.2020 in četrtek,02.04.2020 



Ta teden bomo nadaljevali s ponavljanjem, kar smo se naučili o silah. 

Nadaljeval boš z delom v eučbeniku( https://eucbeniki.sio.si/fizika8/151/index.html), od strani 132 do 

strani 156. 

Za končno nalogo naredi miselni vzorec o silah in sestavi križanko z vsaj 10 gesli( bodi pozoren, da 

nam križanka da neko geslo). 

Ko opraviš nalogo, vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji na 

mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

 

 

TISTI, KI ŠE NISTE REŠILI KVIZA, TO STORITE DO PETKA, 3.4.2020,  REŠITVE 

POŠLJITE NA      sport.osmarezige@gmail.com 

 

ŠPORT  8. r; 3. teden-31. 3. – 3. 4. 2020, 1.ura 

 

Na današnji 1. uri športa boš  RAZVIJAL/A  VZDRŽLJIVOSTNI TEK.  

Uporabljal/a boš kolebnico (vrvico). 

1. a) Najprej se ogreješ z vrvjo/kolebnico 

 

 

 
 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/151/index.html
mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si


 
 

b) Nato sledi kompleks gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; najmanj 2x za glavo, 3x za roke, 2x za 

trup in 3x za noge). 

 

2. V glavnem delu ure: 

- 1 minuta pogovorni tek, 1 min hoja (ponovitev 5x) 

- 5 min odmor 

- 1 minuta pogovorni tek, 1 min hoja (ponovitev 5x) 

- lahkoten sprostilni tek z vmesnim stresanjem rok in nog 

 

3. V zaključnem delu SPROSTILNE VAJE (15 sek/1 vaja) 



 
 

 

ŠPORT  7. r; 3. teden-30. 3. – 3. 4. 2020; 2. ura 

 

1. Ponovi vadbo 1. ure ta teden 

2.  Preberi  v e-učbeniku Šport o vzdržljivosti, poglej modre zavihke-pravokotnike, nato reši nalogo in 

preveri rešitev:  

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html 

 

Bodite dobro, učiteljica Brigita. 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html


NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

Torek, 31. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

Ponovi snov prejšnjega tedna. Nato pa 

izpolnite naslednjo tabelo. Tabelo 

prepiši/preriši v zvezek. Ne kopiraj! 

 

 

 

DEJSTVO 

 

RAZLAGA 

 

Položaj kmeta se 

je izboljšal. 

 

 

 

Izboljšala sta se 

promet in 

trgovina. 

 

 

 

 

Razvijati sta se 

začela fužinarstvo 

in rudarstvo. 

 

 

 

Slovenski jezik je 

dobil veljavo. 

 

 

Četrtek, 2. 4. 2020  

ZGODOVINA 

 

Preberi besedilo v učbeniku, na strani 68-69. 

Nato napiši v zvezek naslov Nastanek ZDA. 



 Potem odgovori na vprašanja v učbeniku, 

stran 691-3. 

 

Učenci odgovorov na vprašanja mi ne pošiljajte na e-pošto, ampak poglejte 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. V spletni 

učilnici vam bom objavila gradivo (projekcijo) in odgovore na vprašanja, da si boste lahko sami 

pregledali domačo nalogo. Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, mi lahko pošlje domačo 

nalogo na e- pošto.    

Uspešno delo vam želim! 

Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt 

 

 

5.Ura na daljavo ( pon, 30. marec 2020) 

 

NASLOV: Utrjevanje Zakona o ohranitvi mase 

 CILJ: Rešiti vprašanja v učbeniku na strani 89 in utrditi Zakon o ohranitvi mase. 

 

KORAKI DO ZNANJA: 

1. Preberi učbenik stran 88. in 89. 

2. V zvezek prepiši vprašanja na strani 89. in jih reši. 

 

3. Fotografijo naloge mi pošlji na naslov tatjana.radivojevic@guest.arnes.si najkasneje do 

ponedeljka 6. aprila 2020. 

 

Za vsa pojasnila sem vam na voljo na emailu: tatjana.radivojevic@guest.arnes.si 

 

 

 

6.Ura na daljavo ( sre, 1. april 2020) 

 

NASLOV: Relativna molekulska masa 

 CILJ: Kaj je relativna molekulska  masa 

 

KORAKI DO ZNANJA: 

1. V zvezek napiši naslov Relativna molekulska masa 

2. V ZVEZEK PREPIŠI ZAPIS V OKVIRJU: 

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si


Za spojine podajamo relativno molekulsko maso Mr. To dobimo tako, da seštejemo relativne 

atomske mase vseh atomov elementov, iz katerih je molekula oziroma spojina sestavljena. Pri tem 

pa moramo upoštevati tudi število atomov v molekuli (TO SO ŠTEVILA DESNO SPODAJ OB 

SIMBOLI POSAMEZNEGA ELEMENTA V MOLEKULI. Kjer levo spodaj ob simbolu ni številke 

pomeni, da je v molekuli samo en atom.  

    Prepiši primer:  

           M
r 
(H

2
O)  = 2 · A

r
(H) + 1 · A

r
(O)  

  =  2 · 1,01 + 1 · 16,00  

  =  18,02  

 

3. Izračunaj vrednosti relativnih molekulskih mas napisanih spojin: 

 

CaCl2   

K2O   

Al2O3    

 

4. Fotografijo naloge mi pošlji na naslov tatjana.radivojevic@guest.arnes.si najkasneje do 

ponedeljka 6.april 2020. 

 

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo. Lepo se imejte. 

 

 

 

 

PROGRAM DELA 

8. RAZRED - BIOLOGIJA 

3. teden: 30. 3. do 3. 4. 2020 

Število ur: 2 (2.4.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

Navodila bodo, kot do sedaj, objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/  

Tamara Čelhar 

 

8. a razred – geografija 

Pouk na daljavo 

Četrtek, 2. april 2020 

 

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si
http://nadaljavo.splet.arnes.si/


Pouk na daljavo 1. del 

Potreboval/a boš učbenik, zvezek in atlas. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Rastje. 

Ponovno preberi snov v učbeniku na str. 60 – 63.  

Izdelaj miselni vzorec tako, da bo vseboval podatke o rastlinstvu. Zapiši tudi kaj so sekvoje. 

Reši spodnjo nalogo. 

 

Izdelek fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 3. aprila 2020. 

Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred. 

Ana Borota Šraj 

8. a razred – geografija 

Pouk na daljavo 

Četrtek, 2. april 2020 

 



Pouk na daljavo 2. del 

Potreboval/a boš učbenik, in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Prebivalstvo Angloamerike. 

Preberi snov v učbeniku na str. 64 – 66 (do naslova Spajanje različnih kultur v večkulturno družbo).  

Izdelaj miselni vzorec.  

Reši naloge v eAsistenu pod Xooltime (spletna učilnica). Naloge reši do petka, 3. aprila 2020. 

 

Miselni vzorec fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 3. aprila 2020. 

Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred. 

Ana Borota Šraj 

 

8. a razred – DKE 

Pouk na daljavo 

Sreda, 1. april 2020 

Pouk na daljavo  

Potreboval/a boš učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši glavni naslov Slovenija, Evropska unija, svet ter pod naslov Pristojnosti Evropske 

unije. 

Nekaj o Evropski uniji si že spoznal/a v 7. razredu.  

Slovenija je neodvisna in samostojna država, hkrati pa je članica Evropske unije. Slovenija je postala 

članic Evropske unije 1. maja 2004. V vsakdanjem življenju se ravnamo po zakonih svoje države in 

po številnih predpisih Evropske unije. Pred vstopom v Evropsko unijo smo soglašali, da bodo o 

nekaterih stvareh odločale skupne ustanove Evropske unije. Predenj bomo spoznali pomembne 

ustanove Evropske unije je smiselno spoznati dejstvo, da je Slovenija na te ustanove prenesla 

določene pristojnosti. Pristojnost pomeni pravica neke ustanove, da odloča o nečem. 

Pristojnosti delimo na izključne pristojnosti, delne pristojnosti in podporne pristojnosti. 

 

Tvoja naloga je, da s pomočjo interneta ugotoviš kaj je izključna, delna in podporna pristojnost.  

1. Na katerem področju je izključna pristojnost? 

2. Na katerem področju je delna pristojnost? 

3. Na katerem področju je podporna pristojnost? 

 



Izdelek fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 3. aprila 2020. 

Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred. 

Ana Borota Šraj 



LIKOVNA UMETNOST 8 31. 3. 2020 - torek                                            

 nadja.janko@guest.arnes.si   

 

Analiza dela 

Po dveh tednih, je zagotovo nastal kakšen izdelek! 

1.- če še nisi poslal, pošlji na   nadja.janko@guest.arnes.si  kar oba izdelka! Morem pregledati kako ti gre! 
2. – dobro preglej, če imaš na risbi vse prostorske ključe  
3. – dobro poglej, da je na preprosti zgradbi vse: okna, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad vrati.  

4. V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1! V mapi shranjuj tudi zapiske, ki jih narediš ob učenju! 
(Razen hiše, ker ne gre v mapo) 
  

DANES: (ponovno) 

ARHITEKTURA! 

Nova snov: Kompozicija v arhitekturi 

Ponovimo: 

Simetrična  

asimetrična 

trikotna 

krožna 

vodoravna 

navpična 

poševna 

prosta, svobodna,  

dinamična, statična 

Ob slikah ugotovi, v kateri kompoziciji je narejena zgradba! 

 

                                                           

Pojem kompozicija označuje sestavljanje, razporeditev manjših delov v večje celote. Pojasnjuje tudi 

medsebojni odnos med posameznimi deli in med umetnino kot celoto 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si
mailto:nadja.janko@guest.arnes.si


 

 

PTICE SPOMLADI 

Gregorjevo (12.3.), ko se ptički ženijo, je mimo. Prihaja pomlad, čeprav so temperature že nekaj časa 
pomladne. Vse zeleni, ptički se veselo oglašajo, si dvorijo, pripravljajo gnezda, ptice selivke se vračajo 
ipd. Kmalu bodo v prvih gnezdih jajčka, izvalili se bodo mladi ptički, prej ali slej zleteli ven iz gnezd ali 
pa še nekaj časa racali ali plavali naokoli za starši. 
Pozivamo vas, da take in podobne motive iz življenja ptic spomladi, preslikaš na risalni list. 
Pogoj je, da narišeš oz. naslikaš eno ali več vrst ptic, ki vsaj del leta živijo v Sloveniji oz. jo vsa 
preletijo v času selitve (ne risati pingvinov, albatrosov ipd.). Več pticah v Sloveniji si lahko preberete 
na strani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. 
Želja je, da bi v tem natečaju sodelovali vsi učenci naše šole. Zato za dodatna navodila počakaj na 
svojo razredničarko oz. učiteljico likovne vzgoje. V kolikor do 10.4. od njih ne dobiš dodatnih navodil, 
se dela lahko lotiš sam. 
Slika naj bo na risalnem listu. Lahko je v poljubni tehniki (s svinčnikom, barvicami, temperami, 
voščenkami itd) 

Fotografiraj ali skeniraj svojo risbo oz. sliko in fotografijo pošlji učiteljici Nadji, da 
oceni in učiteljici Tamari. 

 

TEDENSKA NALOGA  

Najprej uredi naloge za nazaj!  

 

Ko se sprehajamo zunaj in opazujemo zgradbe (arhitekturo) slišimo in tudi vidimo ptice spomladi. Dobro jih 

opazuj, ker je to sedaj tvoja nova naloga. PTICE SPOMLADI in to tiste, ki živijo pri nas na dvorišču, okoliškem 

drevju ali pa v močvirju okoli Kopra. 

 

Dobro preberi navodila za za natečaj PTICE SPOMLADI - na nasledni strani! 

Opazuj ptice okoli svojega doma. Riši s svinčnikom ali barvicami ali voščenkami še najboljše s temerami, če jih 

imaš. 

Naloga je obvezna in bo ocenjena! Zato upoštevaj vse kar smo se naučili o risanju, slikanju. 

 

Riši  na A4 format. Ptica naj bo podobna neki določeni ptici NPR vrabčku, kosu, vrani 

Več navodil dobiš na naslednji strani.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo
https://www.ptice.si/ptice-in-ljudje/


Ko bo spet začel pouk v šoli, risbo prinesi v šolo. Znotraj razreda boste skupaj z učiteljico naredili 
izbor “najlepših” 5 slik. Te slike se bodo nato potegovale za eno izmed praktičnih nagrad. Ocenila jih 
bo komisija sestavljena iz učiteljev v Erasmus+ projektu. 
V najkrajšem roku za tem bo razglasitev rezultatov. Objavili jih bomo tu na tej spletni strani in v 
Erasmus+ kotičku v šoli. 
ROK ODDAJE FOTOGRAFIJE RISBE OZ. SLIKE … 15.4.2020  
V spodnjem sprednjem desnem kotu risalnega lista naj bo jasno zapisano tvoje ime, priimek in 
razred. 
Sliko tudi poimenuj. V naslovu slike naj bo ime vrste ptice, ki si jo narisal-a. Ta naslov zaenkrat napiši 
na zadnjo stran risalnega lista. 
Uživaj v ustvarjanju:)  

 

 

Torej na kratko: nariši ali naslikaj ptico, ki živi v Sloveniji.  

Predlagam A4 format. Riši s svinčnikom tako kot na prvi sliki, ali z barvicami (2)-lepo zasenči, ali z voščenkami 

(3) , če imaš tempere (4) je krasno! 

Saj veš: sinička, kos, vrabček, slavček, sraka, vrana, sova, krokar, golob ščinkavec…. 

 

 



LIKOVNO SNOVANJE2           izbirni predmet 

Slikanje po glasbi (poslušaj glasbo in riši)  

S pomočjo (sicer angleških) posnetkov se lahko učiš senčenja in barvanja ptic z navadnimi barvicami. 
Tudi tukaj gre za  natečaj PTICE SPOMLADI. Opazuj ptice in jih spoznaj! 
Ko jih rišete, narišite tudi okolico vejice, liste, iglice….bodite pozorni na podrobnosti! 
Seveda si lahko sami zberete ptico – samo  
Izberite poljubno velik list! Slike  pošljite meni in Tamari! 
Vrana (svinčnik)  https://www.youtube.com/watch?v=QzCFlNfdUhc 
Sova (svinčnik) https://www.youtube.com/watch?v=Y_SSDAqonBY 

Sinička  https://www.youtube.com/watch?v=_jEfMvGvad4 

Sinička (svinčnik)https://www.youtube.com/watch?v=RcNWFCtmOKI 

Taščica  https://www.youtube.com/watch?v=sdLbsOw8-Uk 

Vrabček  https://www.youtube.com/watch?v=wYk_aOU9YlM 

   

Sinička                                                                                  vrana                                              slavček 

 

   

Vrabček 

https://www.youtube.com/watch?v=QzCFlNfdUhc
https://www.youtube.com/watch?v=Y_SSDAqonBY
https://www.youtube.com/watch?v=_jEfMvGvad4
https://www.youtube.com/watch?v=RcNWFCtmOKI
https://www.youtube.com/watch?v=sdLbsOw8-Uk
https://www.youtube.com/watch?v=wYk_aOU9YlM


 

 

OGK 8.R         četrtek, 2.4. 2020 

NAVODILA ZA DELO 

LOTANJE 

 Tudi ta teden delavniški dnevnik. 

Najprej narišite na prazen brezčrtni list A4 okvir z obrazcem, ki je vedno enak. Vanj vpišite osnovne 

podatke : 

OGK LOTANJE OŠ MAREZIGE 

 

 

 

 

 

 

LIST 7 IME PRIIMEK 2.4. 2020 

 

S pomočjo učnega lista ( pdf ) v dnevnik zapišite in skicirajte : 

a) Čemu pravimo lot 

b) Kakšna zveza je lotanje  (razstavljiva ali nerazstavljiva ? 

c) Kaj storimo pred lotanjem ? 

d) S čim razmastimo lotalne  površine ?  ( glej sliko )  

e) Kaj moramo paziti med lotanjem in kaj storimo v slučaju nesreče. 

 

 

Taščica                                                                                                    Krokar 



f) Skiciraj  lotalnik ( spajkalnik ) 

Delovne liste shranite in jih prinesite  s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.  

Kdor ne razume učne snovi naj mi seveda piše  po e pošti. 

Potrudite se, saj bo predstavitev delavniškega dnevnika  ocenjena. 

Opomba:  

Kdor lahko , ali ima možnost izdelati doma kak praktični izdelek iz kovin, naj svoje delo dokumentira 

( fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno. 

Pošiljam tudi razpis za natečaj  erasmus+ ( učiteljica Tamara ) 

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 

 

 

TIT 8.r        petek, 3.4. 2020 

 

NAVODILA ZA DELO 

Kolo s pomožnim motorjem, vpliv na okolje 

Ta teden končujemo s snovjo o motorjih. (sledi samo ponavljanje snovi ). 

S pomočjo učbenika ( pdf  iz prejšnjega tedna ) ali vašega učbenika  poizkusite izpolniti  še tokratni 

delovni list (pdf ). 

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi po pošti poslali rešeno nalogo na pregled. 

Vaše delo ustrezno shranite ( ključek, fotografija, listi ) in prinesite s seboj, ko pridemo zopet v šolo. 

Kdor  ne razume učne snovi ,naj mi  piše  po e pošti. 

Potrudite se, saj bo predstavitev vašega dela ovrednotena ( ocenjena ). 

Opomba:  

Kdor lahko , ali ima možnost izdelati doma kak praktični izdelek iz kovin, naj svoje delo dokumentira 

( fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno. 

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 

 

 



O natečaju Izdelaj gnezdo 
Objavljeno v 20. marec, 2020 , Tamara Čelhar 

 
In še en izziv je pred tabo. 

Iz odpadnega ali naravnega materiala izdelaj gnezdo oz. gnezdilnico. Pri tem 
uporabi vso svojo domišljijo in kreativno žilico. 
Izdelek fotografiraj 3x: 

1. Ko boš nekje na sredi z delom. 
2. Končni izdelek. 
3. Končni izdelek in sebe zraven – selfi:) 
Vse 3 fotografije naloži v fotoalbum IZDELAJ GNEZDO OZ. 
GNEZDILNICO – klikni. 
Hkrati pa pošlji na tamara.celhar(afna)gmail.com email s podatki: ime in priimek učenca, 
razred, vrsta materiala, ki si ga uporabil-a ter za katero vrsto ptice si si zamislil-a, da bi bilo 
tvoje gnezdo primerno. Pripni še vse 3 fotografije.Uživaj v delu. Srečno:) 
 

https://pticebrezmeja.splet.arnes.si/2020/03/20/o-natecaju-izdelaj-gnezdo/
https://pticebrezmeja.splet.arnes.si/author/ljherp3guest-arnes-si/
https://photos.app.goo.gl/JsMLK2EPPqDfxk629
https://photos.app.goo.gl/JsMLK2EPPqDfxk629

