
NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. R. 

Od  18. 5.-22. 5..  

Ta teden imate po urniku 3 ure in boste ustno ocenjeni (5 ur, 4 učenci na uro).  

Ocenjevanje bo preko ZOOM-a po razporedu in navodilih, ki jih imate v kanalu.  

V ponedeljek ponavljate in utrjujete snov.  

Dopolnilni pouk: ponedeljek ob 11.00. 

 

Angleščina 

Teden: 18. 5. do 22. 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: 18.5.20 

 

Zaporedna ura: 89 

 

 

- Še enkrat preberi zgodbo Učb., stran 58 

 

- pojdi skozi seznam in ponovi nepravilne deležnike, ki smo jih srečali do 

sedaj 

 

Present perfect – questions 

 

V zgodbi smo videli, kako se tvorijo vprašanja v present perfectu. Prepiši 

primere v zvezek: 

 

1. Have you won any competitions? 

Yes, I have. 

No, I haven't. 

 

2. Has he climbed Mount Everest? 

Yes, he has. 

No, he hasn't. 

 

Pri vprašanjih velikokrat uporabimo tudi ever:  

Have you ever played golf? (kadar koli v življenju) 

 

Pri odgovorih pa never:  

I’ve never met a famous person.(nikoli v življneju) 

 

- Učb 59/5 

Ustno sestavljaj vprašanja in odgovori kot v primeru, Pomagaj si z zgodbo. 
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1. Has Sweet S ever played golf? No, she hasn’t. 

2. 

  

 

TOREK 

 

Datum: 12.5.20 

 

Zaporedna ura: 90 

 

Have you ever done these things? 

 

- Učb  59 /6a - Poglej iztočnice in slike in povej zase, najprej ustno, potem 

zapiši: 

Primer 

1. I’ve ridden a bike. / I’ve never ridden a bike. 

 

 

-6b – zdaj si predstavljaj, da sprašuješ sošolca/sošolko.  

Vadi ustno postavljanje vprašanj. Uporabi tudi ever. 

 

Primer: 

1.  Have you ever ridden a horse?  

2.  

 

PETEK  

 

Datum: 15.5.20 

 

Zaporedna ura: 91 

 

- Reši DZ 46 /3 in  47 /4 , 5, 6 

 

- V zvezek sestavi 5 svojih vprašanj, ki bi jih postavil/a 

sošolcu/sošolki: 

 

       Have you ever…? 

 

 

 

8. a razred   ̶  GEOGRAFIJA, teden 9 

Četrtek, 21. maj 2020. 

Pouk na daljavo 

Učna vsebina 

Danes boš spoznaval Južno Ameriko. V zvezek napiši naslov Južna Amerika: lega in površje. 

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

1. S pomočjo zemljevida Severna in Južna Amerika v atlasu na str. 132  ̶  133 določi lego Južne 

Amerike: 

a) na poloblah 

b) glede na geografsko širino in geografsko dolžino 

c) v toplotnih pasovih. 

2. Na priložen zemljevid Južne Amerike vriši ekvator in južni povratnik. 

3. Imenuj najvišji del površja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 22. 

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

 

8. a razred   ̶  DKE, teden 9 

Sreda, 20. maj 2020. 

Pouk na daljavo 

Potreboval/a boš učbenik od str. 54 – 55 in zvezek. 

Učna vsebina 

Spoznal/si, kaj pomeni izraz  globalizacija. 

V zvezek zapiši naslov Gospodarska globalizacija. 

1. Pojasni pojem gospodarska globalizacija. 

2. S pomočjo zemljevida na str. 54 pojasni dinamiko svetovnega trgovanja. 

 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov   diana.palcic@osmarezige.si do petka, 22. 

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

Lep pozdrav. Diana Palčič. 
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Navodila učencem za pouk na daljavo – deseti 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,18.05.2020, četrtek,21.05.2020 in petek,22.05.2020 

Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

Sreda,20.05.2020 

Video konferenca  ob 8.00. 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo – deseti teden 

Fizika 8 

Sreda,20.05.2020 in četrtek,21.05.2020 

V tem tednu se boste pripravljali na spraševanje, ki ga bomo izvedli v naslednjih dveh tednih. 

Navodila bodo objavljena v spletni učilnici. 

 

KEMIJA 

NAVODILA ZA 9. TEDEN UČENJA NA DALJAVO 

Tako kot smo se prisotni na video-uri dogovorili so spodaj vprašanja za učence, ki bodo ustno 

vprašani, če imajo povprečje ocen med oceno ali tiste, ki želijo višati povprečje ocen. 

ODGOVORITI NA VPRAŠANJA JE OBVEZNA NALOGA ZA VSE UČENCE. NALOGO MI 

ODDAJTE PO EMAILU ALI V SPLETNO UČILNICO V EASISTENTU, TAKO KOT DO SEDAJ. 

Ne pozabite ena od ocen bo tudi sodelovanje na daljavo. Do konca pouka je še kar nekaj tednov in 

nalog bo ravno tako še nekaj iz iz zadnjega poglavja Elementi v periodnem sistemu. 

Odgovore na vprašanja bomo pregledali na 2. video-uri, v sredo 20.maja 2020. 

Lepo bodite.   

VPRAŠANJA ZA USTNO SPRAŠEVANJE UČENCEV, KI SO MED OCENO ALI ŽELIJO 

VIŠATI POPREVČJE OCEN PRED ZAKLJUČEVANJEM 

Vprašanja so iz poglavja Kemijske reakcije 

1. Kakšna je razlika med fizikalno in kemijsko spremembo? 

2. Razloži zakaj je gorenje kemijska sprememba! 

3. Kaj je bistvena sprememba kemijske spremembe? 
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4. Kako imenujemo snovi, ki vstopajo v kemijsko reakcijo? 

5. Kaj so produkti? 

6. Naštej tri znake, ki so lahko znak, da je potekla kemijska reakcija. Navedi konkreten primer. 

7. Kaj je oborina? 

8. Naštej oznake za agregatna stanja, ki jih uporabljamo pri zapisih kemijskih enačb. 

9. Kakšna je razlika med eksotermno in endotermno kemijsko reakcijo. 

10. Kakšo energijo imajo reaktanti pri endotermni reakciji glede na produkte? 

11. Kakšno energijo imajo reaktanti pri eksotermni reakciji glede na produkte? 

12. Navedi primer endotermne reakcije, ki poteka v naravi! 

13. S čim zapišemo potek kemijske reakcije? 

14. Opiši zapis! (Kaj je na levi strani puščice, kaj zapišemo na desni strani, kaj nam pove puščica, 

kaj lahko napišemo na ali pod puščico) 

15. Kaj je elektroliza vode? Kaj nastane pri elektrolizi vode? 

16. Kaj pove zakon o ohranitvi mase? 

17. Kako izračunamo molekulsko maso spojine? 

 

 

TIT 8. r        NAVODILA ZA DELO 

Petek, 22. maj 2020 

Sledijo strojni elementi, ki spreminjajo gibanje ( na primer  iz krožnega v premočrtno ali obratno ). 

 Imenujemo jih » strojni mehanizmi » 

Najbolj pogosto uporabljamo ročični mehanizem, krivuljni in kulisni mehanizem. Tudi  ta so različnih 

oblik. 

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

 

OBVESTILO !!! 

 Kdor mi še ni  poslal slike zapisov vašega dosedanjega dela od doma ima čas še ta teden, 

vendar mora priložiti tudi snov  tega tedna. 

 Če mi snovi ne pošljete, bom upošteval samo snov, ki ste mi jo do sedaj poslali. 

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

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 

 

OGK 8. r    NAVODILA za DELO 

Četrtek, 21. maj  2020 

 



IZDELEK IZ PLOČEVINK 

 

Sedaj pa še zadnji izdelek. 

Čas izdelave je do konca šolskega leta (nekako pet šolskih ur ) 

Če vam uspe izdelati kaj lepega ali uporabnega, mi prosim pošljite sliko. 

Možna je tudi dodatna » petica » 

Za idejo vam v prilogi pošiljam še nekaj izdelkov, ki sem  jih kopiral iz interneta ( tin can nart ) 

Pločevinke so ostre, zato bodite previdni pri delu, uporabljajte rokavice. 

 

OBVESTILO !!! 

 Kdor mi še ni  poslal slike zapisov vašega dosedanjega dela od doma (listi delavniškega 

dnevnika ) ima čas samo še do danes ( 21. maj ) 

 Če mi snovi ne pošljete, bom ocenil le to, kar ste mi jo do sedaj poslali. 

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

Ostanite zdravi 

Valter Janko 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

ŠPORT  8.  , 18. 5. – 29. 5. 2020 

 

Vsa navodila za ta teden  vam pošljem v kanal.  

 

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

 

Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita. 

 

 

 

ZGODOVINA 

 

Za ta teden še vedno veljajo navodila od prejšnjega tedna.   

 

 

 



RAZRED: 8 

Petek, 22.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)  

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Nordijska glasba 

Zaporedna številka ure: 30/35 

Učni pripomočki: 

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

V učbeniku preberi snov na strani 64. 

Poslušaj zvočne primere: 

Edvard Grieg: Peer Gynt-morning Mood 

https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0 

Edvard Grieg: Piano concerto in A minor  (0.00-8.53) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjx-AxpZUxQ 

 

 

 

RAZRED: 7 in 8 

 

Sreda, 20.05.2020, 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 

 

Pesem je treba znati na pamet. 

 

 

V juniju bomo poskusili imeti zbor preko Zoom-a. 
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LIKOVNA UMETNOST 8     nadja.janko@guest.arnes.si  19. 5. 2020 

Analiza dela 

1.- risba prostorski plani (povorka) – narejeno in oddano oc. 

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

in oddano oc. 

3. – Ptica, poljubna tehnika, lepo pobarvano zasenčeno narejena in oddana oc 

3.- Količinski kontrast: rastlina v izdelavi oc. 

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 

 

3TEDENSKA NALOGA (bo ocenjena naslednjič dobiš kriterije!) 

Naslikaj cvetlico (rožo, kaktus, tudi drevo) 

V enem od barvnih razmerij  

Ali 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  
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. 
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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) 

3. ura DANES 

Zaključujemo z delom, dodamo detajle, popravimo… 

 



 



Likovno snovanje 2 – izbirni predmet   20. 5. 2020    nadja.janko@guest.arnes.si 

Analiza dela 

1. Slikanje z glasbo naslednjič končamo  
2. Ptica narejena in oddana: lepo narejena pobarvana zasenčena oc 
3. Slikanje s kavo narejeno in oddano: – gre za poizkus, eksperimentiranje 
4. Montažni kip – v izdelavi oc 

Kiparska tvorba iz odpadnih materialov – MONTŽNI KIP 

Kiparske tvorbe iz odpadnih materialov    (izdelava do konca maja) 

Pusti domišljiji prosto pot. Uporabiš katere koli materiale (ne kupuj nič novega) 

https://www.pinterest.com/pin/793759503051052669/ 
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PROGRAM DELA 

8. RAZRED - BIOLOGIJA 

8. teden: 18. 5. do 22. 5. 2020 

Število ur: 1 (21.5.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

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

Zoomu. Vabilo dobite preko eAsistenta.  

Tamara Čelhar 

Uporabi papirnata gradiva, zobotrebce, palčke, vrvice, vijake, matice, slamice in razne predmete, ki delajo 

napoto po predalih. Kip je lahko zelo majhen, če ti je lažje pa velik. Lahko je relief. 


