
NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. R. 

Od 11. 5.-15. 5.  

Ta teden imate 4 ure.  

Prihodnji teden bomo imeli ocenjevanje preko ZOOM-a; sledite navodilom v kanalu.  

 

PONEDELJEK 

1. ura: Preberete pesem Valentina Vodnika Zadovolni Krajnc.  

V spletni učilnici (in v kanalu) odprete wordov dokument Valentin Vodnik in rešite 1. del. 

 

2. ura: Videosrečanje: ob 11. 00.  

Pred prijavo imejte odprta dokumenta Valentin Vodnik in Rima. 

 

 TOREK 

VALENTIN VODNIK IN LIRSKA PESEM 

Rešite 2. del učnega lista. Pošljite ga po elektronski pošti.  

 

PETEK 

NIKO GRAFENAUER: ŽIVLJENJE 

V spletni učilnici (in v kanalu) imate wordov dokument. Rešite naloge in jih pošljite po elektronski 

pošti.  

 

 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo – deveti teden 

Matematika 8 

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

spletno učilnico in komunikacijo v easistentu. 

Ponedeljek,11.05.2020, sreda,13.05.2020 in četrtek,14.05.2020 

Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

Petek,15.05.2020 

Video konferenca  ob 10.45. 

 

 

mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si


Fizika 8 

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

učilnico in komunikacijo v easistentu. 

Sreda,13.05.2020 in četrtek,14.05.2020 

Navodila bodo objavljena v spletni učilnici. 

 

PROGRAM DELA 

8. RAZRED - BIOLOGIJA 

8. teden: 11. 5. do 15. 5. 2020 

Število ur: 2 (14.5.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

V četrtek boste začeli s predstavitvami za ocenjevanje na daljavo… Bodite pripravljeni vsi, ki niste še 

predstavili. Dobili se bomo na Zoomu. Vabilo dobite preko eAsistenta.  

Tamara Čelhar 

 

 

8. a razred   ̶  GEOGRAFIJA, teden 8 

Četrtek, 14. maj 2020. 

Pouk na daljavo. 1. del 

Pred odkritjem Amerike sta območja Mehike in Medmorske Amerike naseljevali majevska in azteška 

civilizacija. 

Chichén Itzá  je bilo veliko mesto v predkolumbovski dobi, ki ga je zgradila civilizacija Majev v zvezni 

državi Jukatan (orig. Yucatán) v Mehiki. Oglej si arheološki park Chichén Itzá preko spleta: 

https://www.youtube.com/watch?v=kyvw6G9Max0 

https://www.youtube.com/watch?v=m7LFODaiyE4. 

Potreboval/-a boš učbenik, atlas, dostop do spleta in zvezek. 

Učna vsebina 

Tudi danes boš spoznaval/a Srednjo Ameriko. V zvezek napiši naslov Medmorska Amerika. 

Preberi učbenik od strani 85 do strani 87. 

Oglej si zemljevid SrednjeAmerike. 
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Srednja Amerika. Vir: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2587/index.html. 

Vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori. 

1. Naštej države Medmorske Amerike. Pomagaj si z zemljevidom Srednja Amerika v atlasu, str. 

146 – 147. 

2. Katera morja oblivajo Medmorsko Ameriko? Zapiši. 

3. Oglej si video posnetek z naslovom The new Panama Canal – animation 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk-Qk1uK_wM. Pojasni pomen prekopa. 

4. S svojimi besedami pojasni pojem monokulturno poljedelstvo. 

5. Pojasni pojem »pisan mozaik prebivalstva« (učb. str. 86). 

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15. 

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

 

8. a razred   ̶  GEOGRAFIJA, teden 8 

Četrtek, 14. maj 2020. 

Pouk na daljavo, 2. del 

Potreboval/-a boš učbenik, atlas, dostop do spleta in zvezek. 

Učna vsebina 

Nadaljujemo s  spoznavanjem Srednje Amerike. V zvezek napiši naslov Karibsko otočje. 

Preberi učbenik od strani 88 do strani 90. 

1. S pomočjo zemljevida Srednje Amerike v atlasu na str. 146  ̶ 147 poišči in imenuj 3 otoške 

skupine Karibskih otokov. 

2. Kako se imenuje največji otok največje otoške skupine Karibskega otočja? 

3. Otoki prejmejo različno količino padavin. Na katerih delih/straneh otokov pade več dežja? 

Pojasni, zakaj točno tisti deli otokov dobijo več padavin. 
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4. V učb. str. 89 si oglej zemljevid, ki prikazuje prevladujoče smeri gibanja hurikanov v Karibskem 

morju in Mehiškem zalivu. Glej tudi učb. str. 90. 

5. Oglej si tudi video za naslovom Infodrom: Kako nastane orkan 

(https://www.youtube.com/watch?v=ukNrv_-CI68). 

Razmisli: Ali bi se lahko v Koprskem zalivu razbesnel orkan, tajfun hurikan? Pojasni. 

6. Imenuj pomembno gospodarsko panogo Karibskega otočja. 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15. 

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

 

8. a razred   ̶  DKE, teden 8 

Sreda, 13. maj 2020. 

Potreboval/a boš učbenik od str. 51 – 52 in zvezek. 

Učna vsebina 

Spoznal/si, da kaj pomeni izraz  globalizacija. 

V zvezek zapiši naslov Kulturna globalizacija in informacije. 

1. Pojasni pojem kulturna globalizacija. 

2. Svetovni splet je neskončen vir podatkov in omogoča sporazumevanje z drugimi ljudmi. 

3. Naštej 3 negativnosti svetovnega spleta. 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15. 

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

Lep pozdrav. Diana Palčič. 

 

 

TIT 8. r        NAVODILA ZA DELO 

Petek, 15. maj 2020 

Sledi jo strojni elementi, ki prenašajo gibanje. 

 Imenujemo jih gonila. Poznamo zobniška, torna, verižna in jermenska gonila. 

Najbolj pogosto uporabljamo zobniška gonila. Tudi  ta so različnih oblik. 

S pomočjo snovi v učbeniku ( pdf ) rešite drugi delovni list. 

 

OBVESTILO !!! 

 Prosim, če mi do naslednjega tedna pošljite slike vašega dosedanjega dela od doma.  

 Po pregledu bom v easistent zapisal oceno. Potrudite se vsebinsko in oblikovno. 

https://www.youtube.com/watch?v=ukNrv_-CI68
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 Izračunajte si  celoletno povprečno oceno predmeta 

 Če z oceno ali predvidenim končnim uspehom predmeta ne boste zadovoljni, mi sporočite in 

dogovorili se bomo o načinu pridobitve dodatne ocene (predvidoma v juniju ) 

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 

 

OGK 8. r    NAVODILA za DELO 

Četrtek, 14. maj  2020 

OCENJEVANJE DELAVNIŠKEGA DNEVNIKA 

 

V času dela na domu ste izdelali 6 strani delavniškega dnevnika: 

a) List 5  Vijačne zveze in navoj 

b) List 6   Kovičenje 

c) List 7   Lotanje 

d) List 8  Kovanje 

e) List9  Kaljenje- iskrni preizkus 

f) List10 Potek kaljenja 

Prejšnji teden je bil čas dopolnjevanja manjkajočih snovi, sledi ocenjevanje: 

 Prosim, če mi do naslednjega tedna pošljite slike vašega dosedanjega dela od doma  

 Po pregledu bom v easistent zapisal oceno. Potrudite se vsebinsko in oblikovno. 

 Izračunajte si  celoletno povprečno oceno predmeta 

 Če z oceno ali predvidenim končnim uspehom predmeta ne boste zadovoljni, mi sporočite in 

dogovorili se bomo o načinu pridobitve dodatne ocene (predvidoma v juniju ) 

 Ostanite zdravi. Valter Janko 

 

 

KEMIJA 8 – VPRAŠANJA IN ODGOVORI POGLAVJA KEMIJSKE REAKCIJE 

Na koncu poglavja moramo utrditi snov, zato preberi in prelistaj poglavje v učeniku z naslovom Kemijske 

reakcije. Odgovori na vprašanja, ki so v učbeniku pod naslovom poglavja. 

Vprašanja so na strani: 76, 80, 83, 87 in 89. 

Prilagam ti tudi odgovore, da lahko preverjaš svoje znanje. To bodo tudi vprašanja na katera boš moral ali 

morala znati odgovoriti, če boš želela ali želel popravljati zaključeno oceno ocen pridobljenih v prvem 

ocenjevalnem obdobju, dela na daljavo in ocenjene ppt predstavitve. 

Nalogo mi oddaj do 11. maja.  



 

 



NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

ŠPORT  8. r;  11.- 22. 5. 2020 

 

V mesecu maju bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Zato se bomo dobili preko ZOOMa, da se 

pogovorimo: 

- v petek, 15.5.2020, ob 8.30 uri.  

Takrat imamo uro športa po urniku oziroma malo prej. Povezavo do sestanka bom poslala  

staršem po mailu in vam v kanal. 

Se veselim srečanja z vami 😊, učiteljica Brigita. 

 

 

Angleščina 

Teden: 11. 5. do 15. 5. 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!    

 

 

PONEDELJEK 

 

Datum: 11.5.20 

 

Zaporedna ura: 

86 

 

Present perfect: ponovi pretekle deležnike naslednjih glagolov: 

 

DO, BE, GO, WIN, RIDE, SEE, MADE  

 

Ker se bodo pojavljali vedno dodatni nepravilni glagoli, ti predlagam, da si 

narediš tudi svoj seznam glagolov nekje v zvezku in sprosti dodajaš nove. 

 

UČB 57, naloga 7a  - WHAT HAVE PEOPLE DONE? Kaj so osebe naredile? 

 

- Poglej slike  
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- V naslednjem zvočnem besedilu se bodo pojavili pretekli deležniki naslednjih 

glagolov: 

 

BREAK - 

READ - 

DRIVE -  

WRITE  - 

 

Pojdi na seznam in zapiši obliko preteklega deležnika v zvezek. Kako se 

izgovori boš slišal/a na posnetku. 

 

- Poslušaj besedilo večkrat in reši spodnjo nalogo 

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

Page 57, ex 7a 

 

-7a - Obkroži a ali b (vmes glej slike do primera 6, naprej sta dva primera 

brez slik) 

1. a     b 

2. a     b 

3. a     b 

4. a     b 

5. a     b 

6. a     b 

7. a  -  has driven a go-kart    b -  has driven a racing car 

8. a -   has written a book      b – hasn’t written a book 

 

 

- Reši 7b - v zvezek napiši za vsakega kot v primeru 1 

 

1. He’s been on the radio. He hasn’t been on TV.  

2… 

 

 Utrjevanje 

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


TOREK 

 

Datum: 12.5.20 

 

Zaporedna ura: 

87 

 

- Reši naslednjo interaktivno nalogo: 

  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=si&selLang

uage=en 

 

- Reši DZ 45 / 5, 6 – v teh nalogah se pojavljajo nove oblike: find, fly, 

catch,…nekatere imajo isto obliko kot past simple, nekatere pa popolnoma 

novo. 

 

- Slikaj in pošlji DZ 45/ 5,6  do 16. 5. 20 (skupaj s spodnjo nalogo) 

  

 

PETEK  

 

Datum: 15.5.20 

 

Zaporedna ura: 

88 

 

Učb 58/ 1 

 

Have you ever climbed a mountain?(In this conversation with Sweet Sue, 

Smart Alec is boasting about all the things he’s done) 

 

-Poslušaj besedilo 

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

Page 58, Ex 1 

  

- Preberi besedilo na glas 

 

- Reši nalogo UČB stran 59/2 v zvezek. Imena lahko okrajšaš – S.S., S.A. 

  

- Reši DZ 46/1,2 Slikaj in pošlji do 16. 5. 20 
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8.r - PREVERJANJE ZNANJA in OCENJEVANJE 

 Točke 

DELO NA DALJAVO 

- vse naloge: 3 točke 

- večina nalog: 2 

- le nekaj nalog ali naloge narejene površno: 1 

- nobene naloge:0 

 

 

3 

1. Tourist attractions in London? What can tourists do 

there? Why are they interesting? 

(Katere znamenitosti Londona poznaš, kaj lahko turist 

počne tam, zakaj so zanimive) 

 

 

 

2 

Asking the way and giving directions 

(Vprašati in dati navodilo za pot) 

 

2 

The tailor of Swaffham 

(Obnova zgodbe iz knjige) 

 

2 

Making arrangements 

(Kako predlagati prijatelju skupno aktivnost in kako 

predlog sprejeti / zavrniti) 

 

 

1 

TOČKOVNIK 

točke ocena 

3  –   4 

5  –    6 

7  –    8 

9  -  10 

2 

3 

4 

5 

 

 



NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

 

Torek, 12. 5. 2020  

ZGODOVINA 

(naloga je za 14 dni) 

 

 

 

 

Izdelava PP predstavitve. 

Četrtek, 14. 5. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Izdelava PP predstavitve. 

 

Pozdravljeni osmošolci! 

V 2. ocenjevalnem obdobju pri predmetu zgodovina še niste bili ocenjeni.  

Za pridobitev ocene morate narediti Power Point (PP) predstavitev po mojih navodilih. Tema PP 

predstavitve je že predelana snov zato mislim, da vam ne bo težko. Pomagate si z zvezkom, 

učbenikom in spletom. 

V priponki vam posredujem opisne kriterije, po katerih morate izdelati PP predstavitev. 

Izdelek pripnite kot priponko in mi ga pošljite na  moj e-naslov: petratrost@gmail.com. Za morebitna 

vprašanja sem vam na voljo po kanalu ZGO 8 ali e-pošti. 

Rok za oddajo PP predstavitve je 29. maj 2020. 

   

Uspešno delo vam želim! 

Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt 
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LIKOVNA UMETNOST 8 nadja.janko@guest.arnes.si   

12. 5. 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! 
4. – Količinski barvni kontrast: rastlina 

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 

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: 1    (1. nasprotni 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. 
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TEDENSKA NALOGA (bo ocenjena naslednjič dobiš kriterije!) 

Naslikaj cvetlico (rožo, kaktus, tudi drevo) 

V enem od barvnih razmerij rd - ze 1: 1, ali or - mo 1:2 ali ru vi - 1:3 

Uporabi tempere, če nimaš vodene, če nimaš barvice. Uporabiš lahko todi 

voščenke. Slikaj na polovico risalnega lista!  

1. ura  
Naredi samo dobro skico! 

2. ura (danes) 
Začni barvat! Liste lahko malo zasenčiš s temnejšo barvo. Lahko upoštevaš 

tudi tonsko slikanje. Nasprotni par (npr or in mo) lahko tudi mešaš med sabo, 

dobil boš rjave odtenke. 

 

 Kriteriji ocenjevanja: 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 tehnika.  

Naloga – količinski kontrast. Upoštevaj količinska razmerja med barvama. Poglej spodnje 
primere. Barvo lahko svetliš, temniš in celo mešaš. OPOMBA (če bo mešanja preveč bo vse 
rjavo) 



 

 

 

 

 



 

 



RAZRED: 8 

Petek, 15.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)  

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Opera v romantiki 

Zaporedna številka ure: 29/35 

 

Učni pripomočki: 

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

 

V učbeniku preberi snov na strani 63. 

Poslušaj zvočne primere: 

Offenbach: Can Can Music 

https://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA 

Kdor želi, se lahko poskusi naučiti ples Can Can z lastno koreografijo (na spletu je veliko posnetkov) 

in s telefonom posname video in mi ga pošlje na mail preko e-asistenta– nagrada za plesalca/plesalko 

znaša do dva plusa. 

Radetzky March – Johann Strauss Senior 

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

Johann Strauss II –  The Blue Danube Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=_CTYymbbEL4 

 

Ocenjevanje: 

Ocenjevanje bo v primeru da se v tem šolskem letu  ne vrnemo v šolo, kakor trenutno kaže, potekalo 

preko Zoom-a. 

Predhodno bomo imeli ponavljanje. Nekateri učenci, ki imajo v obeh ocenjevalnih obdobjih vsaj po 

eno oceno ne potrebujejo tretje ocene. Vprašani bodo učenci, ki v tem ocenjevalnem obdobju še 

nimajo ocene, ki so med oceno in tisti, ki bi želeli popravljati oceno. 

Če gre po sreči in ne bo tehnika zatajila, bo prvo Zoom srečanje ta teden in sicer na dan in ob uri, ko 

bi morali imeti po urniku pouk Glasbene umetnosti. Predhodno vam bom poslal link. 
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RAZRED: 7 in 8 

 

Sreda, 13.05.2020, 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 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.  

Besedilo se je potrebno začeti učiti na pamet. 
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