NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 8. R.
Od 14. 4.-17. 4.
Zaradi praznika in tehniškega dneva boste imeli samo 1 uro slovenščine.
Videosrečanje: torek ali sreda po predhodnem dogovoru. Pogovarjamo se v kanalu, tam bo
objavljena povezava.

PETEK
Modri zvezek: Ponovitev zemljepisnih imen: vaje 12, 13
14-16 - stvarna imena

Navodila učencem za pouk na daljavo
Matematika 8
Tu so navodila za peti teden.
Sreda,15.04.2020
Naslov: PLOŠČINA KROGA
Odpri eučbenik( https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index.html). Na strani 389 in 390 preberi kar je
zapisano, reši zglede in naloge, naredi si zapiske v zvezek.
Na papir nariši krog s središčem S in polmerom 6 cm.
Krog razdeli na 18 enakih delov, tako da narišeš 18
skladnih središčnih kotov( 𝛼 =

360𝑜
18

= 20𝑜 ).

Polovico kroga pobarvaj z no barvo, drugo polovico z
drugo barvo.
Krog razreži na 18 delov.
Na sliki je krog razdeljen na 10 enakih delov

V zvezek nariši premico.
Nanjo polagaj izrezane dele enega zraven drugega.
Glej sliko.

Če si vse naredil po navodilih, si krog preoblikoval v pravokotnik. Krog in pravokotnik imata enako
ploščino.

Stranice pravokotnika so povezane s količinami v krogu. Razmisli kako in zapiši ob stranice pravokotnika.

Sedaj si preberi še razlago v eučbeniku( https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index2.html)
Torej ugotovimo, da je dolžina nastalega pravokotnika enaka polovici obsega kroga, širina pa je enaka
polmeru kroga. Ker je ploščina pravokotnika dolžina krat širina sledi, da je ploščina kroga polovica
obsega krat polmer kroga. Zapišimo še z znaki:
𝑝=

2 ∙𝑟 ∙ 𝜋
2

∙ 𝑟 = 𝑟 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 = 𝑟2 ∙ 𝜋 = 𝑟2𝜋

Ploščino kroga dobimo tako, da kvadrat polmera pomnožimo s številom pi.
Sedaj si preberi še povzetek v eučbeniku(https://eucbeniki.sio.si/mat8/839/index5.html) in razlago v
učbeniku na stani 168.
Uredi zapiske v zvezku.

Četrtek,16.04.2020
Pouk po urniku, ob 12.30 video klic.
Petek,17.04.2020
Rešuj v učbeniku na strani 170 naloge 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Navodila učencem za pouk na daljavo
Fizika 8
Tu so navodila za peti teden.
Naloge te bodo čakale v spletni učilnici.
Sreda,15.04.2020
Svoje zapiske , ki si jih naredil v zvezek o ploščini, prostornini in masi primerjaj s predstavitvijo,
ki je naložena v spletni učilnici. Če je potrebno zapiske dopolni.
Četrtek,16.04.2020
Reši kviz, ki te čaka v spletni učilnici.

RAZRED: 8
Petek, 17.04.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Opera v romantiki
Zaporedna številka ure: 27/35
Učni pripomočki:
Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole
V učbeniku preberi snov na straneh 53-56.
Poslušaj zvočne primere:
Rossini: William Tell Overture: Final
https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU&t=84s
G. Rossini: The Barber of Seville – Figaro's Aria
https://www.youtube.com/watch?v=7qHZkkgowdY
Wagner: Tannhäuser Overture 0.00-4.05
https://www.youtube.com/watch?v=SRmCEGHt-Qk
Preberi:

TRISTAN IN IZOLDA - obnova
Knjiga Roman o Tristanu in Izoldi je srednjeveški viteški roman z ljubezensko
tematiko.
Tristan se je rodil v loonski deželi. Njegovega očeta je ubil vojvoda Morgan in od
žalosti je umrla še njegova mati, ki je prihajala iz cornouajske dežele. Sedem let ga je vzgajal
dvorjan Rohalt Zvestosrčni, potem pa ga je zaupal učitelju Gorvenalu.
Tristana so ugrabili trgovci in tako je pristal v deželi svojega strica, kralja Marka, v
deželi Cornwall. Odlično se je sporazumel z njim, mu služil, za njim pa je prišel tudi učitelj
Gorvenal.
Ko je nekoč v deželo prišel Irski »velikan« Morholt in zahteval v davek dečke in
dekleta Cornwalla, ga je Tristan v boju premagal, s čimer je odrešil Irce plačevanja davka.
Zadana mu je bila globoka rana z zastrupljenim rezilom, zato se je vkrcal na barko brez jader
in vesel ter s seboj vzel le harfo. Pristal je na irski obali, kjer ga je ozdravila zdravilka Izolda,
irska kraljica. Morholt je bil njen brat, zato se je Tristan izdajal za drugo osebo.
Mark in Tristan sta čudovito sodelovala. Baroni so se zbali, saj so vedeli, da bo
Markovo imetje postalo Tristanovo, ko bo le-ta umrl. Zato so ga prepričevali, naj se končno
poroči in ima potomce. Kralj Mark se odloči, da se bo oženil z žensko, katere zlati las sta mu
v kljunu prinesli lastovki. Tristan ve, da je »lastnica« lasu Izolda, zato jo gre iskat. V njeni
domovini premaga strašno pošast, za nagrado dobi Izoldo. Izolda mu ponovno reši življenje,
ko ga ozdravi težkih ran. Nekega dne odkrije, da je ranjenec pravzaprav morilec njenega
strica, zato ga skuša ubiti. Tristan jo s premetenimi besedami odvrne od tega in jo odpelje v
deželo Cornwall. Za popotnico da Izoldi njena mati čarobni napoj za večno ljubezen, ki bi ga
morala popiti z bodočim zakoncem Markom. Na ladji sta Tristan in Izolda žejna in služabnica
jima po pomoti ponudi napoj. Tako se začne njuna večna ljubezen, kljub temu, da se ji hočeta
upreti.

Mark in Izolda se poročita, a romanca med Tristanom in Izoldo ne mine. Zaradi
hudobnih baronov ju zasačijo in obsodijo na smrt. Tristan s skokom iz kapelice v prepad
čudežno pobegne, nato reši še Izoldo, ki jo je kralj dal za cipo gobavcem. Dolgo se skrivata v
gozdovih in uživata v ljubezni. Nekega dne ju speča s pomočjo gozdarja odkrije kralj, a ju
zaradi meča med njima, ki predstavlja nedolžnost, pusti pri življenju. V znak svoje prisotnosti
zamenja meč za svojega, prav tako pa tudi Izoldin prstan. Tristan in Izolda ugotovita, da njuna
ljubezen nima prihodnosti ter se pokesata. Tristan kralju ponudi ženo nazaj. Izolda ob slovesu
Tristanu podari prstan z zelenim kamnom, da se bosta spoznala.
Nove prigode so odpeljale viteza daleč proč in v tuji deželi je pomagal tamkajšnjemu
kralju, da se je ubranil sovražnikov. Tako se je spoprijateljil s kraljevim sinom Kaherdinom.
Poročil se je z njegovo sestro Izoldo Beloroko, a se tega kesal že na poročno noč. Da ne bi še
bolj izdal Izolde Plavolase, je njegova nova izbranka ostala devica.
Tristan se je sicer še vrnil na grad Marka, a tako spremenjen, da ga Izolda ni
prepoznala, temveč ga je odgnala. Naposled je Tristan v novi domovini obležal smrtno ranjen
ter zahteval, da pokličejo cornwallsko kraljico, edino, ki bi ga lahko ozdravila. Kaherdin je šel
ponjo in s Tristanom sta se dogovorila, da če bo ob vrnitvi jadro črno, kraljice ne bo z njim, če
bo belo, pa bo. Izolda Plavolasa je odplula k svojemu ljubljenemu, saj ni hotela, da umre.
Izolda Beloroka je oprezala za ladjo in iz ljubosumja Tristanu dejala, da je jadro črne barve.
Tristan v trenutku umre, kmalu za njim pa v njegovem objemu od žalosti izdihne še Izolda
Plavolasa.

Poslušaj:
Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod 0.00-3.39 ter 11.00-12.40
https://www.youtube.com/watch?v=SQO7QIgNvA0
Odgovor za kontrolo od zadnjič
Melodija v kontrabasih iz primera G. Mahler: Symphony N01 (Titan) 25.26-27.33 spominja na
pesem Mojster Jaka, je počasnejša, napisana je v molu.
Vprašanja:
1. Kdo je napisal simfonijo imenovano »Pomladna«?
2. Naštej dve Brahmsovi deli?
3. Kdo je napisal simfonijo imenovano »Titan«?
4. Na kaj te spominja in v čem se razlikuje melodija v kontrabasih v Mahlerjevi 1. simfoniji
imenovani Titan?
5. Kako imenujemo uvod v opero, katerega izvaja samo orkester?
6. Kako imenujemo solistični del opere?
7. Naštej dve Rossinijevi operi?
8. Naštej dve Wagnerjevi operi?
9. Kratek povzetek zgodbe Trista in Izolda?
10. V katerem jeziku je besedilo opere Tristan in Izolda?
11. Naštej dva boga iz nordijske mitologije (poišči na spletu)?

RAZRED: 7 in 8
Sreda, 15.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zloga MA in LA.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem:

Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem zapoj večkrat.
Kdor je sposoben več, lahko poje še vmesene zloge.

Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Pesem poslušaj trikrat in si skušaj zapomnit čim več besedila.

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 14. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes je tehnični dan in opraviš naloge, ki so
določene in za katere si se odločil.

Četrtek, 16. 4. 2020
ZGODOVINA

Preberi besedilo v učbeniku na strani 70, 71.
Odgovori na vprašanji na strani 71 spodaj.

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

PROGRAM DELA
8. RAZRED - BIOLOGIJA
5. teden: 13. 4. do 17. 4. 2020
Število ur: 1 (16.4.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo, kot do sedaj, objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Tokrat se bomo upam, da res dobili »v živo« preko zooma. Večer prej bom v kanalu objavila vse
potrebne informacije za se povezati v Zoom. Prosim, da vsi, kdor še jih še ni, opravite vse
manjkajoče naloge za nazaj in mi jih pošljete.
Tamara Čelhar

LIKOVNO SNOVANJE2

izbirni predmet

nadja.janko@guest.arnes.si

Slikanje po glasbi Harmonija barvanje s kavo
Poznamo običajne likovne

motive:

1. PORTRET (avtoportret, skupinski, družinski portret..)
Figura, torzo, glava, detail

2. KRAJINA ( veduta, land, marina, …)

3. DOMIŠLJIJSKI MOTIV

4. RASTLINSKI MOTIV

5. TIHOŽITJE

Skuhaj kavo in raziskuj! (Lahko uporabiš tudi drugo naravno barvilo čaj, čebulo)
Poskusi naslikati nek (katerikoli motiv) Uporabi pol risalnega lista!
Eksperimentiraj in pošlji sliko takega poiskusa!

8. a razred ̶ GEOGRAFIJA
Četrtek, 16. april 2020.
Pouk na daljavo, 1. del
Drage učenke in učenci, spoštovani starši.
Z odhodom učiteljice ge. Ane Borote Šraj na porodniški dopust boste geografijo odkrivali in
spoznavali z mojo pomočjo. Veselim se dela z vami in verjamem, da bomo uspešno sodelovali.
Diana Palčič
_______________________________________________________________

Potreboval/-a boš učbenik, atlas in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Gospodarstvo in kmetijstvo Angloamerike.
Preberi snov v učbeniku na str. 70 – 77.
1. Kateri so naravni viri, ki so Združenim državam Amerike (ZDA) omogočili močan razvoj
gospodarstva?
2. Naštej 3 najpomembnejše energijske vire v ZDA.
3. Zakaj se je industrija najprej razvila na severovzhodu ZDA? Obrazloži. Pomagaj si z
zemljevidoma v atlasu na str. 137 in na str. 142 – 143.

4. V učbeniku na str. 72 si oglej tematsko karto Kmetijstvo v ZDA. Pojasni,
zakaj se je prav na severovzhodu države razvilo območje mlečne
živinoreje in vrtnarstva.
5. Zakaj je v Kanadi največ prometnih poti na jugu države? Navedi 2
razloga.

Zapise v zvezku in pobarvano sliko fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov
diana.palcic@osmarezige.si do petka, 17. aprila 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim
imenom in priimkom ter dopiši 8. a razred.

Lep pozdrav.
Diana Palčič
8. a razred ̶ GEOGRAFIJA
Četrtek, 16. april 2020.
Pouk na daljavo, 2. del
_______________________________________________________________

Potreboval/-a boš učbenik, atlas in zvezek.
Učna vsebina
Danes bomo si boš prebral/a prispevek Najlepši ameriški narodni parki, ki je objavljen na
spletni strani RTV Slovenija
https://www.rtvslo.si/tureavanture/severna-amerika/najlepsi-ameriski-narodni-parki/201246.

1. Izberi 2 parka, ki bi si jih želel tudi ogledati. Pojasni, zakaj.
Fotografije parkov si lahko ogledaš tudi tu https://www.vandraj.si/t/nacionalni-parki/
in tu
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Parks_of_Canada

2. Opiši naravne razmere v obeh parkih.

Odpotuj s pomočjo fotografa.
Zapise v zvezku in pobarvano sliko fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov
diana.palcic@osmarezige.si do petka, 17. aprila 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim
imenom in priimkom ter dopiši 8. a razred.
Veliko zadovoljstva pri odkrivanju neznanega vam želi učiteljica Diana Palčič.

8. a – DKE
Sreda, 15. april 2020
Pouk na daljavo
Potreboval/a boš učbenik od str. 48 – 49, zvezek in internet.

Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Svet Evrope in evropski predpisi.
1. S pomočjo interneta pridobi informacijo, katere države so članice Sveta Evrope in jih zapiši
v zvezek.
2. Ali je Svet Evrope ustanova Evropske Unije?
3. Zakaj je za kupce pomembno, da so na embalažah živil podatki o sestavinah živil in hrane?

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka,
17. aprila 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 8. a razred
DKE.

Lep pozdrav, Diana Palčič.

Kem 8: V ponedeljek je praznik.
Rok za oddajo Naloge 8. je 15. april 2020, zato dodatnih nalog ni.
Lahko pa vam polepšaš praznike in izdelaš venček.

Vesele praznike!
Učiteljica Tatjana

TIT 8. r

petek, 17.4. 2020

NAVODILA ZA DELO
Motorji- Sestavi vprašanja
Pred tednom dni ste si morali zapisati 10 vprašanj, ki vas bom vprašal ob prihodu v šolo ( ne
takoj prvi teden! ).
Ta teden pa poizkusite sami sestaviti preverjanje znanja ( na podoben način kot lani umetne
snovi )
Pravila:
a)
b)
c)
d)
e)

2 vprašanji
2 vprašanji
2 vprašanji
2 vprašanji
1 vprašanje

Odgovori na vprašanja
Obkroži pravilni odgovor
Dopolni poved
Pravilno poveži pojme
Reši križanko z geslom

Vprašanja lahko sestavljate tudi v dvojicah (seveda na daljavo )
Izdelano preverjanje mi pošljite na moj gmail.
Dobro izdelane naloge bodo lahko ocenjene ( če se boste strinjali )
Opomba: Kdor mi še ni poslal nobene učne snovi naj pohiti ali mi sporoči, kje so težave.

Uspešno in zdravo
Valter Janko

OGK 8.R

četrtek, 16.4. 2020
NAVODILA ZA DELO
KALJENJE (1. Del )

Torej nov list delavniškega dnevnika. Vanj vpišite podatke
OGK

KALJENJE- ISKRNI PREIZKUS

OŠ MAREZIGE

LIST 9

IME PRIIMEK

16.4. 2020

S pomočjo učnega lista ( pdf ) v dnevnik zapišite in skicirajte :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Katere kovine najpogosteje toplotno obdelujemo ?
Katere lastnosti spreminjamo jeklu s kaljenjem ?
Koliko ogljika mora vsebovati jeklo, da je primerno za kaljenje ?
Kako na enostaven način ugotavljamo količino ogljika v jeklu ?
Na kaj moramo biti pozorni pri tem preizkusu ?
Kakšno jeklo imamo, če je snop iskric dolg, svetel in gost
Skiciraj ta preizkus

Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
Še vedno velja,da 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
Opomba:
Hvala za poslane domače delo. Kdor še ni ničesar poslal, naj pohiti ali na moj gmail sporoči, kje
so težave.
Uspešno in zdravo
Valter Janko

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
ŠPORT 8. r; 14., 17. 4. 2020

Še vedno niste vsi odgovorili na vprašanja ob ogledu filmčka DONČIČ HIGLIHTS (tedenska
priprava za 4. teden).
Tisti, ki ste, POHVALJENI, ostali mi prosim pošljite v naslednjem tednu
(sport.somarezige@gmail.com).

V TOREK, 14.4.2020, IMATE TEHNIŠKI DAN, zato imate uro športa samo v petek.

Za gibanje v tem tednu si izberite vsebine po lastni izbiri.

Bodite dobro!
Vesele velikonočne praznike želim vam in vašim najbližjim, učiteljica Brigita.

Angleščina
Teden: 13. 4. do 17. 4. 2020
Število ur: 3
Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo!
Zahtevane naloge mi pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si. Da se izognemo preobremenjenemu
eAsistentu, mi pošljite direktno s telefona na zgornji naslov. Naloge, ki so na delovnih listih ni
nujno tiskati. Lahko jih rešite v Wordu ali napišete v zvezek samo rešitve (po vrsti, npr 1. an,
2…, ) in pošljete. 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. Narejen je tudi kanal Dopolnilni TJA. V kanalih vsi v razredu vidijo vsa vaša
sporočila in priponke, v sporočilih pa lahko prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v
imeniku (lahko tudi več oseb).

PONEDELJEK

Datum: 13.4.20

TOREK
TEHNIŠKI DAN
Datum: 14.4.20

KRUH

Preveri, če si mi oddal/a naloge od prejšnjega tedna.
PETEK
Danes bomo spoznali še eno nalezljivo bolezen, vendar iz preteklosti.
Datum: 17.4.20

Gotovo ste se o njej učili pri zgodovini in o njej že kaj veste.
To je bila kuga. THE PLAGUE

Zaporedna ura: 80
- besedilo v UČB str 53
- preveri izgovor PLAGUE v slovarju https://www.ldoceonline.com/
- napiši naslov
- preberi besedilo in si izpiši neznane besede
- kaj pomenijo besede: diseas, fleas, cloth, parcel, medieval – če besed
ne poznaš, preveri pomen in izgovor.
- Ex 1 – napiši odgovore v zvezek v celih povedih - The plague came
from…

- Ex 2 - odgovori v celih povedih. Vprašanj ni treba prepisovati
- Ex 3 - najdi preteklik navedenih glagolov v besedilu
- Ex 4 – na podlagi besedila sestavi še 3 dodatna vprašanja (taka, ki jih ni
v nalogi 2)
- Ex 5 Kaj še veš o kugi, česar ni v besedilu. Kaj veš o kugi na ozmlju
Slovenije? Poišči podatke in sestavi nekaj povedi v angleščini.

