
NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 8. R. 

Od 20. 4.-24. 4.  

Ta teden imate tri ure slovenščine. V sredo bo kulturni dan, v petek pa športni dan. 

 

PONEDELJEK, 2 uri 

Modri zvezek: nadaljujete z vajami velike in male začetnice: od 17-32. 

Videosrečanje ob 10.00, povezava bo v kanalu. 

 

TOREK 

Delovni zvezek: utrjevanje velike in male začetnice - vaji 33 in 34 

Rešite dodatno vajo.  

 

Naslednji teden ste prosti, ker so prvomajske počitnice. Preživite jih prijetno, kolikor se da v tej 

situaciji. In ne pozabite na branje. 

 

 

VAJA 

 

Poimenuj z eno besedo:                                                                                                        
 

prebivalec kraja  ______________  

 

član Komunistične partije Slovenije __________________  

 

pripadnik črne rase ___________________  

 

Nobelov nagrajenec ___________________  

 

menih samostana sv. Frančiška ____________________ 

 

sodelavci založbe Mohorjeva družba ______________________  

 

avto znamke Ford _______________________ 

 

sadni jogurt Jogodan ___________________________ 

 

 

 



4. Napiši s pisanimi črkami:                                                                                                    6 

 

RIMSKA DOBA 

 

TAVČARJEV ROMAN VISOŠKA KRONIKA 

 

FILM NA SVOJI ZEMLJI 

 

ZMAJSKI MOST 

 

DRŽAVNI PRAZNIK VELIKA NOČ 

 

JURI MURI V AFRIKI 

 

 

 

5. Napiši veliko začetnico, kjer je potrebno.                                                      (10 začetnic) 

 

prirodoslovni muzej slovenije je leta 2004 izdal knjigo dr. Nade Praprotnik z  

 

naslovom blagajev volčin – naša botanična znamenitost. Avtorica je iskala  

 

portret grofa Riharda blagaja. Kljub iskanju v narodni galeriji in mestnem  

 

muzeju ji ga ni uspelo najti. 

 

Turistični krožek iz polhovega gradca je predstavil enega najlepših krajev v srcu  

 

slovenskega ozemlja, le 18 kilometrov od ljubljane proti primorski.  

 

 

 

8. a razred  ̶  GEOGRAFIJA  

Četrtek, 23. april 2020.  

Pouk na daljavo 

 

Drage učenke in učenci. 

22. aprila  je Svetovni dan Zemlje. Opozarja nas, da je naša Zemlja samo ena in edinstvena ter da 

jo moramo zaradi njene izjemne ranljivosti močno varovati. 



 

 

Vir: https://www.giuntiscuola.it/. 

Ne samo  ob Svetovnem dnevu Zemlje, vsak dan bi se morali zavedati,  da še vedno proizvedemo 

in v naravno okolje odvržemo preveč plastike. Milijoni ton plastike končajo na odlagališčih 

odpadkov, ali še huje, v morjih in oceanih.  

Razmisli: kako bi ti, v svojem gospodinjstvu, v šoli, …. pripomogel/a k temu, da bi zaščitil/a naš 

planet in ga naredil/a lepega za prihodnje generacije. Zapiši. 

 

https://www.giuntiscuola.it/


 

 

PREVERJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI: AMERIKA 

Potreboval boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spleta. Odgovore zapiši s celim stavkom. 

 
1. Dopolni stavke z ustreznimi manjkajočimi besedami ali kratko odgovori.  

 
 V celoti leži Amerika na………………………………… polobli.  

                                                            

 

S polotokom Aljasko se na razdalji 92 km približa Aziji. Kako imenujemo to     morsko ožino? 

…………………………………………………………..  

 

V poldnevniški smeri je Amerika najbolj razpotegnjena celina. Proti jugu sega dlje kot katerakoli 

celina in se tako najbolj približa celini ……………………… .  

                                                                                        
Določi geografsko lego Amerike med poldnevniki. 

……………………………………………………………………………… 

 

2. S pomočjo zemljevida v atlasu na str. 132  poišči Aljaško gorovje, imenuj najvišji vrh tega 

gorovja in zapiši njegovo višino.  

3. S pomočjo zemljevida v atlasu na str. 138 poišči Veliko kotlino. Katero    



podnebje je značilno za Veliko kotlino? Pojasni, zakaj je za Veliko kotlino značilno prav to 

podnebje. 

Kakšno je rastlinstvo, ki raste v Veliki kotlini? 

4. Podnebje Angloamerike je odvisno predvsem od treh dejavnikov. Imenuj jih  (učb. str. 60). 
5. S pomočjo tematske karte Padavine in temperature v Angloameriki, učb. str. 61, si oglej 

klimogram mesta Miami.  Imenuj podnebje, značilno za Miami. 
6. Razmisli: bi lahko v subpolarnem pasu rastlo rastlinstvo, ki raste v mestu Miami? Pojasni 

odgovor. 
7. Imenuj območje v Združenih državah Amerike (ZDA), kjer je največ kmetijskih površin.  

 

 

 

 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si  ali preko e-

asistenta do četrtka, 30. aprila 2020. 

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

 

mailto:diana.palcic@osmarezige.si


LIKOVNA UMETNOST 8 nadja.janko@guest.arnes.si   

21. 4. 2020  

 

Analiza dela 

1.- risba prostorski plani (povorka) 

2. – preprosta papirnata zgradba  okna, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad vrati. 

3.- pošlji narisano ptičko, vrabčka, škorca siničko, sovo vrana ali krokarja podpiši se na risbo spredaj! 

 

Zadnji datum za pošiljanje je 23. 4, po tem datumu ne sprejemam več teh treh izdelkov! 

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) 
 

SLIKANJE 

Nova snov: Količinski barvni kontrast 

Rešitve prejšnje naloge 

ARHITEKTURA 

Arhitekturni elementi                    kompozicija                                  kompozicijska načela 

Odprtine (okna, vrata) 

steber 

lok 

obok 

preklada 

klančina 

kupola 

kritina  

fasada 

niša 

stopnice 

Simetrična  

asimetrična 

trikotna 

krožna 

vodoravna 

navpična 

poševna 

prosta, svobodna,  

dinamična, statična 

 ravnovesje 

• proporci 

• kontrast 

• ritem 

• hierarhija 

• harmonija 

 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si


 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/index.html 

Zapis v zvezek ali na list: KOLIČINSKI BARVNI KONTRAST 

 

Svetle in močne barve delujejo bližje kot temne in manj intenzivne. Zato na sliko damo manj močne barve 

in več manj močne 

 

1, zelena : rdeča        1. 2    (1. komplementarni par) 

 

Zelena in rdeča sta enako svetli barvi, zato ju ob kombiniranju uporabimo v enakih količinah. 

2,  rumena : vijoličasta       1: 3    (2. nasprotni par) 

 

Rumene damo malo ker je zelo močna barva 

3, oranžna : modra    1: 2      (3. nasprotni par) 

 

Oranžna barva je ob modri svetlejša, tudi bolj žareča in bo delovala uravnoteženo, če bomo modre uporabili 

dve tretjini. 

TEDENSKA NALOGA (Jajce po svoje nariši in pobarvaj v zvezek) 

Grafični oblikovalci radi posegajo po drznih kombinacijah, nasprotnih barvah, saj si prizadevajo doseči 

jasno sporočilnost. 

Jajce zapolni s komplementarnim ali nasprotnim parom barv po svoji izbiri tako, da bo ustrezal 

količinskemu razmerju med njima.  

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/index.html
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/7a656c656e615f726465c48d61.png


 

Likovno snovanje je v sredo, ko je kulturni dan in zato odpade. 

Tako imate za slikanje s kavo še en teden! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnost rešitve preveri na   https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/index7.html 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2260/index7.html


Navodila učencem za pouk na daljavo 

Matematika 8 

Tu so navodila za šesti teden.  

Ponedeljek,20.04.2020 in četrtek,23.04.2020 

Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo 

Fizika 8 

Tu so navodila za šesti teden.  

Naloge te bodo čakale v spletni učilnici. 

Četrtek,23.04.2020 

Danes boš spoznal fizikalno količino, ki je povezana s maso in prostornino telesa.  

Naučili smo se že meriti prostornino in maso snovi. Sedaj pa si oglejmo, kako sta prostornina in 

masa snovi med seboj povezani. 

Če vzamemo telesa z enako maso, ni nujno, da bodo imela enako prostornino. Prav tako velja, da 

telesa z enako prostornino običajno nimajo enake mase. 

 

Kaj vidimo na sliki? 

 

Masa uteži je enaka masi moke, prostornini 

pa nista enaki.  

Prostornina uteži je manjša od prostornine 

moke.  

Če bi bili prostornini enaki, bi imela utež 

večjo maso kot moka. 

 

Velikost mase, ki jo ima izbrana prostornina snovi, imenujemo gostota. 



Naredi poskus v katerem boš izmeril gostoto različnih teles. 

Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

 

OGK 8.R         četrtek, 23.4. 2020 

NAVODILA ZA DELO 

KALJENJE (2. Del ) 

 Torej  nov list delavniškega dnevnika.  Vanj vpišite podatke 

OGK POTEK KALJENJA OŠ MAREZIGE 

 

 

 

 

 

 

LIST 10 IME PRIIMEK 23.4. 2020 

 

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

a) Kateri trije postopki sestavljajo kaljenje ? 

b) Na katero temperaturo segrejemo jeklo ? 

c) Kakšne barve ima jeklo pri tej temperaturi ? 

d) S čim ohlajamo vroče jeklo ? 

e) Kaj nastane pri tako hitrem ohlajanju pri jeklu 

f) Pri kateri temperaturi popuščamo jeklo ? 

g) Kaj  povečamo jeklu s popuščanjem? 

h) V dnevnik pobarvaj in zapiši 4 različne barve segretega jekla. 

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. 

Prijetne počitnice 

Valter Janko 

 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

 

ŠPORT  8. r; 6. teden   20. 4. – 24. 4. 2020 

 

V sredo, 22.4.2020 je KD in v petek, 24.4.2020  ŠD. 

Vsi, ki mi še niste poslali odgovore na Dončič Highligt mi pošljite v tem tednu. Kdor je poslal, 

POHVALJEN 😊. 

 

Z ta teden ti pošiljam nekaj odbojkarskih vaj. Link:  

https://youtu.be/9w7E_GbJTJw. 

Uporabi žogo, ki jo imaš na voljo. Če bo komu »dolgčas«, naj kaj doda. 

 

Bodite dobro, učiteljica Brigita. 

 

 

 

https://youtu.be/9w7E_GbJTJw


Angleščina 

Teden: 20. 4. do 24. 4. 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.  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).  

 

 

PONEDELJE

K 

 

Datum: 

20.4.20 

 

Zaporedna ura: 

81 

 

1. Ponovi besedilo The plague  

- preberi še enkrat besedilo in ponovi odgovore na vprašanja (na glas) 

Prejšnjo uro si že napisal odgovore v celih povedih v zvezek. Te zdaj slikaj 

in pošlji! 

2. Reši vse interaktivne vaje na naslednji povezavi  in preveri rešitve:  

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

en 

 

3. UČB str 54 -  Revision  

 

- Ustno ponovi izraze v nalogi 3 - vocabulary 

- Reši nalogo 1a v zvezek 

 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=si&selLanguage=en


TOREK 

 

Datum: 

21.4.20 

 

Zaporedna ura: 

82 

PONOVITEV 4. enote 

 

1. UČB str 54  

- Ustno naredi 1b – opis predlaganih poti 

-  Reši nalogo 2 v zvezek 

 

2. Reši Progress Check - DZ str 42 in 43 

 

*Vse te naloge – Revision in Progress check - bi pregledali na 

videokonferenci.  

Predlagam, da jo imamo v četrtek, ker je v petek športni dan.  

Vabilo in povezavo bom objavila v kanalu Angleščina 8.  

 

PETEK  

 

Datum: 

17.4.20 

 

ŠPORTNI DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMIJA 

Dragi učenci! 

Najprej  naj vas pohvalim za odzivnost in dobro opravljen tehnični dan. Evalvacijo oziroma 

analizo tehničnega dneva bomo z ostalimi učitelji podali v začetku maja. Zaradi poškodbe in 

operacije desnega očesa imam omejen čas dela z računalnikom, zato se nisem odzvala na pregled 

vaših zadnjih nalog. Naloge imam zbrane in počasi bom pripravila odgovore.Do začetka maja bo 

vse urejeno. Lepo bodite in pazite nase. 

Vaša naloga je, da v prihajajočem tednu ponavljate snov poglavja, ki smo ga obravnavali v času 

učenja na daljavo: Kemične reakcije. Sledila bodo vprašanja za preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Hvala. 

Učiteljica Tatjana 

 

 

 

RAZRED: 7 in 8 

Sreda, 22.04.2020, 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 pesem: 

 

Ofra Haza: You 

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

Pesem zapoj večkrat. Pesem je potrebno znati na pamet. 

 

Pop Design: Ko si na tleh 

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

Večkrat zapoj pesem ob glasbi. 

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


PROGRAM DELA 

8. RAZRED - BIOLOGIJA 

6. teden: 20. 4. do 24. 4. 2020 

Število ur: 2 (23.4.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

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

Tokrat si boste ogledali film Žejni svet. Poglejte ga raje že pred četrtkom ali pa v četrtek 

zjutraj preden bi bila biologija na urniku. Navodila bodo na spletni strani.  

Obvezno si morate film ogledati pred videosrečanjem, saj bo del debate potekal ravno o filmu. 

Nato pa se bomo dobili »v živo« preko zooma. Upam, da tokrat z več sreče, da ne bom imela 

istočasno kakšnega sestanka z učitelji.  

Večer prej bom v kanalu objavila vse potrebne informacije za se povezati v Zoom.  

Tamara Čelhar 

 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

 

Torek, 21. 4. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Prepiši iz PP projekcije, ki jo imaš v spletni 

učilnici, snov o Francoski revoluciji (samo 

pisava Comics Sans MS). Nato preberi 

besedilo v učbeniku na strani 72 - 74 in 

odgovori na spodnja tri vprašanja. 

Četrtek, 23. 4. 2020  

http://nadaljavo.splet.arnes.si/


ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Prepiši snov iz PP projekcije v spletni 

učilnici.  

 

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 

 

 


