
9. RAZRED ZDRUŽEN MATERIAL ZA DRUGI TEDEN 

 

 

 

NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 9. R. 

Do 29. 3. 2020 

Dragi učenci in učenke, upam, da ste v prvem tednu uspeli predelati jezikovno snov. V drugem 

tednu ostajajo vsebine enake z dodatnimi nalogami za utrjevanje. 

Slovenščina v oblaku:  

Oranžni zvezek: poglavje Tvorni in trpni stavek – str. 39.  – poglejte učni list spodaj in rešite vaje.  

Moj oblak znanja – test in miselni vzorci: še enkrat natančno predelajte miselne vzorce, kjer imate 

zbrano vso jezikovno snov, ki jo morate znati ob koncu osnovne šole (razen medmeta in členka, ki 

ju bomo obravnavali v nadaljevanju). Če česa ne razumete, vprašajte. 

Vijoličasti zvezek: - predelate poglavje Prošnja  - kdor še ni, naj dokonča. 

Poglavje Sožalje 

Str. 44, vaja 14: napišite prošnjo in jo pošljite na elektronski naslov viktorija.pecelj@guest.arnes.si.   

                                

Berilo str. 176: Ivan Cankar: Bobi – preberete, napišete obnovo zgodbe od strani 180 (od odstavka 

“Peter se je ozrl, svetel dan je že bil.”) Pošljite po elektronski pošti.  

        Obnovo napišete glede na spodnja vprašanja. Če želite, pa lahko napišete samo odgovore na 

vprašanja; navodila poznate: odgovarjate v povedih, ne samo z odvisnim stavkom.  

Str. 12: Oton Župančič: Žebljarska – odgovorite na vprašanja (Raziskujmo besedilo). 

Rešite tudi naloge na spodnjih učnih listih – to je vaja za NPZ.  

 

                                                                   UČNI LISTI 

1. TVORNE IN TRPNE POVEDI/STAVKI 

 

Primož Trubar je izdal prvi knjigi v Nemčiji.  

  Kdo, kaj?                      Koga, kaj? 

Osebek je vršilec glagolskega dejanja – TVORNA POVED – TVORNIK - AKTIV 

 

Prvi knjigi sta bili izdani v Nemčiji.  (od Trubarja)     

Kdo, kaj?    

Osebek ne vrši glagolskega dejanja, z njim se nekaj dogaja – TRPNA POVED - TRPNIK - PASIV 

  



V njih je zastavil prvi slovenski knjižni jezik.   tvor.      

Kdo je zastavil?         Koga, kaj je zastavil? 

V njih je bil zastavljen prvi slovenski knjižni jezik. trp. 

                                         Kdo, kaj?  

 

Katere povedi so tvorne in katere trpne? 

Protestantske knjige so bile prepovedane.         Cerkev je prepovedala protestantske knjige.   

Protestantske knjige so prepovedali. 

Sveto pismo je bilo prevedeno leta 1584.          Jurij Dalmatin je leta 1584 prevedel Sveto pismo.  

Biblijo je prevajal več let.                Biblija se je prevajala več let.   

 

Določi tvorne in trpne povedi, nato jih spremeni (tvorne v trpne in obratno).                                                                                  

V Evropi so začeli rušiti fevdalni red.   

Slovenska književnost je bila prerojena.   

Vodnik je bil kaznovan z upokojitvijo.  

Za glavno mesto so določili Ljubljano.  

Slovenščino so povzdignili na vseh področjih.  

Nekateri so težko sprejeli novo ureditev. 

Veliko je bilo napisanega o slovenskih jedeh. 

V muzejih se ohranja velik del zgodovine.  

 

IVAN CANKAR: BOBI 

1. Kaj je Peter zajtrkoval? Ali je jedel prejšnji dan? 

2. Kam je bil namenjen? Ali je bil povabljen? Zakaj pa je tako menil? 

3. Kaj sta mu naročali mati in sestrica? Kaj je obljubil sestrici? 

4. Kako se je počutil, ko je šel v cerkev?  

5. Kako pa se je počutil po maši? Kako je hodil proti Mihčetovemu domu? 

6. Zakaj ni upal vstopiti? Pri katerih vratih je nato vstopil? Kako se je počutil?  

7. Mihče mu je nato vrgel bob. Zakaj?  

8. Kdo pripoveduje ta del? Zakaj je pisatelj menjal pripovedovalca? 

(Pripovedovalec: tretjeosebni, prvoosebni) 

9. Zakaj je Peter pobral bob? Ali bi ga vi na njegovem mestu pobrali? 

10. Ali so ga doma čakali z večerjo? Zakaj ne? 

11. Na koncu je spet prvoosebni pripovedovalec. Zakaj? 

12. Zakaj ga niso povabili h kosilu? 

 

 



OTON ŽUPANČIČ: ŽEBLJARSKA 

Nekaj let pred 1. svetovno vojno je pesnik obiskal kovačnice v Kamni Gorici pri Kropi, kjer so 

izdelovali žeblje. Obisk ga je zelo pretresel, ko je videl, v kakšnih razmerah delajo kovači, in kmalu 

zatem je nastala pesem Žebljarska. O tem doživetju je pesnik povedal prijatelju: 

 

»Izmučeni obrazi, upali od mnogega dela in slabega življenja – zunaj pa so cvetele zlatice. Ko sem 

odšel, sem še dolgo povsod videl žeblje pa rumene cvetice, najbolj pa me je preganjal ritem. 

Naposled se je pesem kar ulila, da sem komaj dohajal s pisanjem.« 

 

V pripovednem delu: pripovedovalec – prvoosebni, tretjeosebni 

V lirski pesmi: lirski izpovedovalec/subjekt 

Tematika pesmi: socialna 

 

Kdo je lirski izpovedovalec? Iz česa si to razbral? _________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Kaj ponazarja ritem pesmi? (Zakaj je toliko ponavljanja?)_______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Koliko ur je trajal njihov delovnik? _________________ 

 

Kakšen učinek imata verza v prvi kitici: »so zarje rumene, so trate zelene«? ___________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Kaj pomeni verz »žareči žeblji so nam v očeh«? _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Kakšen učinek je imelo na oči neprestano gledanje v žareče žeblje? Izpiši verze, iz katerih si to 

razbral. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Razloži predzadnjo kitico. Kaj je izpovedovalec videl v ogledalu?  _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

S črkami označi rimo v predzadnji kitici. Kako jo imenujemo? ________________________ 

 

Izpiši iz pesmi:  

 

- refren: ________________________________________________________________ 

- retorično vprašanje: ______________________________________________________ 

- 3 okrasne pridevke: ______________________________________________________ 

- primero: _______________________________________________________________ 

 

Katero pesniško sredstvo prepoznaš iz naslednjih verzov:  

 

- Po polju naši žeblji cveto. _____________________________________ 

- vsi, fantje, možje in dekleta in žene  _______________________________ 

- do osmih od treh __________________________________________ 



 

 

Matematika 9 skupina 1 

Navodila za drugi teden. 

Opravljene naloge mi pošiljaj sproti na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

Ponedeljek,23.03.2020 

Naučili smo se, da je površina piramide vsota ploščine osnovne ploskve in ploščine stranskih 

mejnih ploskev( P = O + pl), da je prostornina piramide tretjina zmnožka ploščine osnovne ploskve 

in višine piramide( V = 
𝑂𝑣

3
 ).  

Reši nal 9 na str 163. 

 

Sreda,25.03.2020  

Danes boš ponovil in uporabil Pitagorov izrek v pravilni 4-strani piramidi. 

To so trije značilni pravokotni trikotniki v pravilni 4-strani piramidi. Mi bomo uporabljali samo 

prva dva. 
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1. Izračunaj površino in prostornino piramide, ki ima osnovni rob 12 cm in stransko višino 10 

cm. 

2. Izračunaj površino in prostornino 12 cm visoke piramide, ki ima osnovni rob 10 cm. 



Četrtek,26.03.2020 

Danes reši nalogi 10 in 11 na str 163. 

Petek,27.03.2020 

Preglej in dopolni, če nisi uspel opraviti vseh nalog. Zapiši sam, kaj si delal danes. 

 

 

Matematika 9 skupina 2 

Navodila za drugi teden. 

Opravljene naloge mi pošiljaj sproti na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

Ponedeljek,23.03.2020 

Naučili smo se, da je površina piramide vsota ploščine osnovne ploskve in ploščine stranskih 

mejnih ploskev( P = O + pl), da je prostornina piramide tretjina zmnožka ploščine osnovne ploskve 

in višine piramide( V = 
𝑂𝑣

3
 ).  

Reši nal 9 na str 163. 

 

Torek,24.03.2020  

Danes boš ponovil in uporabil Pitagorov izrek v pravilni 4-strani piramidi. 

To so trije značilni pravokotni trikotniki v pravilni 4-strani piramidi. Mi bomo uporabljali samo 

prva dva. 
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1. Izračunaj površino in prostornino piramide, ki ima osnovni rob 12 cm in stransko višino 10 

cm. 

2. Izračunaj površino in prostornino 12 cm visoke piramide, ki ima osnovni rob 10 cm. 

Četrtek,26.03.2020 

Danes reši nalogi 10 in 11 na str 163. 

Petek,27.03.2020 

Preglej in dopolni, če nisi uspel opraviti vseh nalog. Zapiši sam, kaj si delal danes. 

 

 

 

9. RAZRED - Angleščina 

Teden: 23. 3. do 27. 3. 2020 

Število ur: 3 

Pozdravljeni učenci! 

Spodaj je načrt dela za naslednji teden. V primeru, da niste še končali programa iz prejšnjega tedna, 

ga prej končajte, nato se lotite tega. 

Navodila, ki ste jih dobili v prejšnjem načrtu veljajo tudi za naprej. Če vam je kaj nejasno, mi lahko 

pišete na neli.kozlan@guest.arnes.si 

Od tu naprej bodo  navodila v angleščini! 

SB – student’s book 

WB - workbook 

 

 

 

SREDA 

 

Datum: 25.3.20 

 

Zaporedna ura: 70 

1. Describing a scene SB page 47 

-Ex 5b – How good is your memory? 

Look at the picture for one minute. Observe it carefully, try to memorize 

as much as you can, then close the book. Click the following link and 

listen: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage
=en 

Page 47, EX 5b. Answer the questions without looking at the picture.  

 

-Do Ex 5c in your notebook: Write ten  There is/ are + -ing sentences 

about the picture. 

 

- Ex 6 – imagine one of the scenes and write what you can 

see/hear/smell/feel. Write 6 sentences. Ex: I can see my neighbours 

working in the garden. I can hear… 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en


 

 

ČETRTEK 

 

Datum: 26.3.2019 

 

Zaporedna ura: 71 

 

1. A story in sounds  

- listen: Page 49, Ex 5a 

 

- Ex 4b: write sentences in your notebooks (I heard the wind blowing, I 

didn’t hear…) 

 

- WB 38/2,3 

 

PETEK 

 

Datum: 27.3.20 

 

Zaporedna ura: 72 

 

Adjectives – revision  

- do WB p.39 / 6, 7, 8 (adjectives) 

 

- Writing: continue the following story in order to make it mysterious/ 

scary (from 80 to 100 words) 

 

Ghost story 

It was a wonderful sunny Friday. I was driving into the countryside, 

hoping to find a petrol station. I was worried I would run out of petrol in 

the middle of nowhere. I thought I saw smoke coming out of a chimney 

so I headed straight towards it. I saw a house. The house looked old, the 

windows were dirty, but the front door was open. I stepped in… 

 

 

 

 

 

LUM 9 24. 3. 2020 – torek   dekleta  



 24. 3. 2020 – sreda   fantje 
Umetniška grafika – KOLAGRAFIJA 

NAVODILO: Na karton ali drugo gladko površino nariši  15 x 15 cm velik kvadrat. Kvadrat pred tabo je matrica. 

Nanjo napiši s svinčnikom besedo ljubezen tako, da se bo ta pravilno odtisnila.  Na črke nanesi tekoče lepilo 

(katero koli tekoče lepilo - Uhu, univerzalno, Mekol …). Naslednjič boš nadaljeval z delom.  

Pravilnost zapisa preveri na : https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/index7.html 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ura  -   DANES! 

  

Kako ti je uspelo? 

Lepilo se je medtem že posušilo. Na matrico nanesi barvo (lahko s čopičem) in poskusi odtisniti na list papirja.  

Odtis (grafika) verjetno ne bo najlepši, ker nimaš ustreznega orodja in materiala (valjček, grafična barva in ročna 

stiskalnica.) 

Zato poizkusi še: Navaden A4 format položi na matrico in čez njega pobarvaj z navadnim svinčnikom ali 

voščenko. Odtis se bo poznal na hrbtni strani lista. 

 

Če komu uspe dober odtis, naj mi pošlje fotografijo izdelka!    

Na posnetku si poglej postopek pri kolagrafiji  https://www.youtube.com/watch?v=g3DT121kxx0 

 

Dobljeni odtis pravilno označi. Začni pisati, kjer začne grafika in končaj pisati kjer konča grafika. Piši s 

svinčnikom! Kaj je matrica ? Kaj je grafika? Kaj je kolagrafija? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kolagrafija 1/1,  pošast, ime, 2020 

 

 

 

LS1  - 9. r 24. 3. 2020  

Na A4 format papirja ali kartona napiši svoje ime z odebeljenimi črkami. Pobarvaj jih z barvicami ali 

flomastri in  jih izreži! (prva ura) Pri delu se zabavaj. 

 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/index7.html
https://www.youtube.com/watch?v=g3DT121kxx0


 

 

RAZRED: 9 

 

Ponedeljek, 23.03.2020, 4. šolska ura (10.50-11.35) 

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Simfonični Jazz in George Gershwin 

 

Učni pripomočki: 

Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 9 

Svetovni splet 

 

V učbeniku preberi snov na strani 51. 

 

Poslušaj naslednje zvočne primere: 

 

Porgy and Bess (G. Geshwin): Summertime 

https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk 

 

 

George Geshwin: An American in Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=KU1X3Wut-k0 

 

 

George Geshwin: Rhapsody in blue 

https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU 

(druga ura) 

Zalepi jih v svobodno 3d kompozicijo. Pazi na stabilnost kipa. Razmisli kako boš zalepila, 

da bodo črke stale pokončno in ne bo razpadlo!  

Čas izdelave – dve šolski uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papirnat kip, prostostoječi, figuralni, montažni. 

Kombinifana tehnika 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
https://www.youtube.com/watch?v=KU1X3Wut-k0
https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU


 

 

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU GLASBENA UMETNOST  
 

I.   Tematika    (9.razred): Glasba 20. stoletja  – dogovorjena tema z mentorjem 

 

II.  Oblikovanje: pisni izdelek na A4 formatu 

 

III. Zgradba seminarske naloge:  

na prvi strani so splošni podatki (šola, razred, učenec, mentor, naslov) 

kazalo (na začetku ali koncu) 

viri, oziroma literatura (knjige, revije, internet,.. navesti je treba tudi avtorja in letnico, če je podatek 

znan) 

seminarsko nalogo lahko dopolnjujejo slike, lahko se pri predstavitvi uporabi tudi video kasete, 

DVD, prikaz s powerpointom,..) 

zvočni primeri so zaželjeni (avdio format .cdi, .wav, .mp3 ali .mid), citirano z Youtuba itd. 

naloga je razdeljena po smiselnih delih (poglavjih) – npr. definicija pojma, življenjepis, oseba-

skupina 1, oseba 2, oseba 3.., koncerti, slovar izrazov, uspešnice, kazalo, viri in literatura,…  

obseg naloge je minimalno štiri strani vsebine, font Times New Roman pri velikosti 12 

 

IV. Predstavitev naloge: podaja se pred razredom, lahko se prebere ali poda v ustnem povzetku, ki 

pa mora vsebovati bistvene dele naloge. 

 

V. Ocenjevanje: pri oceni se upošteva ustreznost zgradbe naloge, zlasti pa ustreznost vsebine, glede 

na dogovorjen naslov. 

 

 

Tema je glasbeni izvajalec ali zvrst glasbe iz druge polovice 20. stoletja. Spodaj je seznam 

tem, lahko pa podate sami svoj predlog. 

Med tednom mi pošljite na mail vaše predloge glede teme, ko se uskladimo lahko pričnete z 

izdelavo. 

 

SLO 

SLOVENSKA NARODNO ZABAVNA GLASBA 

ANSAMBEL BRAZOV AVSENIK 

ANSAMBEL  LOJZETA  SLAKA  

SLOVENSKA POPEVKA 

EMA 

MELODIJE MORJA IN SONCA 

FARAONI 

 

BALKAN 

SPLITSKI FESTIVAL 

FESTIVAL U OPATIJI 

OLIVER DRAGOJEVIĆ 

TEREZA KESOVIJA 

NOVI FOSILI 

ZDRAVKO ČOLIĆ 

PARNI VALJAK 

BIJELO DUGME 

TURBO FOLK 

CECA 



LEPA BRENA 

HALID BEŠLIĆ 

ŠABAN ŠAULIĆ 

   

ITALIJA 

LUCIO DALLA   

EROS RAMAZOTTI 

CLAUDIO BAGLIONI 

FESTIVAL SAN REMO 

POOH 

ITALO DISCO 

 

ANGLIJA 

THE BEATLES 

THE QUEEN 

ELTON JOHN  

JOHN LENNON  

ERIC CLAPTON 

 

USA 

LOUIS AMSTRONG 

ELVIS PRESLEY 

GEORGE GERSHWIN 

LEONARD BERNSTAIN 

JIMMY HENDRIX 

REGGAE 

BARBRA STREISAND 

BOB MARLEY 

MICHAEL JACKSON 

TINA TURNER 

MARIAH CAREY 

WHITNEY HOUSTON 

BEYONCE  

THE EAGLES 

TOTO  

MADONNA  

OLIVIA NEWTON JOHN 

 

WORLD 

ABBA 

CELINE DION 

U2  

BRIAN ADAMS  

PINK FLOYD 

 

ROCK 

ROLLING STONES 

THE POLICE 

 

METAL IN PODOBNO 

HARD ROCK 

AC DC 



GUNS AND ROSES    

METALLICA    

EUROPE 

    

RAP 

EMINEM     

          

OSTALO  

PESEM EVROVIZIJE  

JEAN MICHEL JARRE 

 

ETNO     

ARABIC ETNO 

 

FILMSKA GLASBA 

JOHN WILLIAMS 

ENNIO MORICCONE 

HANS ZIMMER 

MICHEL LEGRAND 

 

 

RAZRED: 9 

 

Četrtek, 26.03.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 9 

 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA. 

 

 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 

 

Saša Lendero: Ne grem na kolena 

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

 

Pesem je potrebno znati na pamet. 

 

 

Ofra Haza: You 

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

 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


9. a razred – geografija 

Pouk na daljavo 

Sreda, 25. marca 2020 

Pouk na daljavo 

Spoštovani učenci in učenke. 

Upam, da ste se privadili na nov način učenja. Pri učenju doma postajate samostojnejši. Ob tej 

priložnosti se želim zahvaliti tudi staršem, ki so vam pri učenju v pomoč in spodbudo. Vsem želim 

veliko zdravja, pa tudi priložnosti za prostočasne dejavnosti, igro in počitek. Ostanite doma in 

bodite zdravi. 

Uvod 

Pri dosedanjem učenju si spoznal/a lego, delitev, površje in vodovje Alpskih pokrajin. Tisti, ki še 

niste poslali sliko izdelka, vas želim spodbuditi, da jo pošljete na moj e-naslov (objavljen je na 

spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko poimenujte s svojim imenom in priimkom in 

pripisom 9. a razred. Sliko pošljite najkasneje do torka, 24. marca 2020. Pozorni bodite, da 

fotografirate izdelek za obe uri samostojnega učenja. 

Pri današnji uri se boš učil/a o prebivalstvu Alpskih pokrajin. Potreboval/-a boš učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Prebivalstvo in gospodarstvo. 

Preberi snov v učbeniku na str. 94−96.  

Tokrat imam zate nekoliko drugačen izziv. Spodnji zapis natisni in ga zalepi v zvezek. V primeru, 

da nimaš tiskalnika, besedilo prepiši. Besedilo govori o prebivalstvu Alpskih pokrajin, vendar ni v 

celoti pravilno zapisano. Tvoja naloga je, da poiščeš nepravilne podatke in jih ustrezno popraviš. 

  



Zapis  

Alpske pokrajine imajo slabe pogoje za življenje ljudi, zato so v današnjem času slabo poseljene. 

Slaba poselitev teh pokrajin je zaradi velikih strmin, visokih nadmorskih višin in podnebja. 

Poseljena so predvsem dna dolin in položnejša osojna pobočja. Prevladujejo razložena naselja. 

Največji središči sta Jesenice in Tržič. Veliko mladega prebivalstva se je odselilo.  

V preteklosti sta v Alpskih pokrajinah prevladovala kmetijstvo in gozdarstvo. Poljedelstvo ne 

uspeva najbolje, zato se prebivalstvo ukvarja pretežno z vinogradništvom. Posebna oblika 

perutninarstva je planšarstvo ali planinsko pašništvo.  

 

V zvezek še zapiši, kaj je značilno za planšarstvo. 

Popravljen zapis in tvoje besedilo o planšarstvu fotografiraj in ju pošlji na moj e-naslov ali preko e-

asistenta do petka, 27. marca 2020. Moj e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano 

datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven dopiši 9.a razred. 

Ana Borota Šraj 

 

 

9. a razred – geografija 

Pouk na daljavo 

Četrtek, 26. marca 2020 

Pouk na daljavo 

Učna vsebina 

Pri današnji uri bomo še vedno obravnavali gospodarstvo Alpskih pokrajin. 

Tokrat bomo obravnavali turizem, ki je zelo povezan s prometom.  

Navodila 

Preberi snov v učbeniku na str. 96−97.  

1. Zapiši, kaj vse lahko Alpske pokrajine ponudijo današnjim turistom. 

2. Zapiši pozitivne in negativne posledice turizma za Alpske pokrajine. 

3. Razloži kaj je prelaz. Naštej gorske prelaze v Karavankah. Poišči jih tudi na zemljevidu. 

4. Zakaj je cesta na Vršič pozimi večino časa zaprta? 

5. Kateri je najdaljši avtocestni predor v Sloveniji? S katerim delom Evrope nas povezuje?  Je 

del katerega evropskega prometnega koridorja? Poišči ga na zemljevidu. 

6. V čem je razlika med predorom in prelazom?  

 

Tvoj zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 27. marca 2020. 

Moj e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in 

priimkom ter dopisom 9.a razred. 

Ana Borota Šraj 

 



 

 

 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in rešujejo naloge v delovnem zvezku.  

Torek, 24. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V zvezek naredi miselni vzorec o vseh treh 

totalitarnih režimih, ki mora vsebovati naslednje 

podatke za vsakega posebej. Npr. Fašizem: 

država, ime voditelja, politična stranka, način 

prevzema oblasti in tri značilnosti   

Četrtek, 26. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V zvezek napiši velik naslov Druga svetovna 

vojna. Potem si na spletu ogledaš oba posnetka o 

drugi svetovni vojni na tem linku: 

https://drugasvetovnavojna.splet.arnes.si/2019/01/ 

Predlagam, da si ju pogledaš večkrat. Oba imata 

podnapise za lažje spremljanje. 

 

Vaše domače naloge, izpiske in rešitve v delovnem zvezku mi pošljite v e-asistenta, v sporočila ali 

na e- pošto (fotografijo), ki je objavljena na spletni strani šole. Najprej DN od prejšnjega tedna! 

Torej, vse DN do naslednjega petka, 27. 3. 2020. 

Uspešno delo vam želim. 

 

Učiteljica, Petra Trošt 

 

 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo 

Fizika 9 

Tu so navodila za naslednji teden.  

Kaj že veš: 

- da je električni tok usmerjeno gibanje električnega naboja, 

- da so elektroni nosilci električnega naboja v kovinah, 

- da so snovi električni prevodniki ali izolatorji in jih znaš poimenovati, 

- da velja zakon o ohranitvi električnega naboja, 

- kaj so osnovni elementi električnega kroga, 

- kakšni so dogovorjeni znaki za risanje električnega kroga, 

https://drugasvetovnavojna.splet.arnes.si/2019/01/


- kaj je kratek stik in kako nastane, 

- pomen varovalke, 

- kako odčitaš električni tok, 

- kako izračunaš električni tok in v kateri enoti ga zapišeš, 

- kako izračunaš električni naboj in v kateri enoti ga zapišeš, 

- kateri so učinki električnega toka. 

Ponedeljek, 23.03.2020 

Naslov: ELEKTRIČNA NAPETOST 

Danes se boš učil o električni napetosti. Električna napetost je sposobnost električnega izvira, da po 

električnem krogu požene električni tok. Električna napetost je fizikalna količina. 

V učbeniki preberi snov na str 117, 118, 119. 

Izpiši ključne besede, definicije, nove pojme. Nato odgovori na vprašanja. 

1. Naštej vire napetosti. 

2. Kakšen je znak za električno napetost? 

3. Kako imenujemo enoto za električno napetost in kako jo označimo? 

4. Kdaj je med dvema točkama v električnem polju napetost 1V? 

5. Kdo je Alessandro Volta? 

6. Naštej vire enosmerne napetosti? 

7. Naštej vire izmenične napetosti? 

8. Kakšno smer ima tok? 

9. Kako imenujemo napravo za merjenje električne napetosti? 

10. Kolikšna  je napetost v električni napeljavi v stanovanju? 

11. Kolikšna je napetost v bateriji, ki je v televizijskem daljincu? 

12. Kolikšna je napetost polnilca za mobitel? 

Sedaj reši še nalogi 1,2 na str 120. 

 

Sreda,25.03.2020 

Danes utrjuj električno napetost. 

Delaj v eučbeniku(https://eucbeniki.sio.si/fizika9/191/index1.html).  

Najprej preberi razlago, če je potrebno dopolni zapiske v zvezku, nato reši tudi naloge.  

Naloge, ki si jih rešil, zapiši v zvezek. 

 

Sedaj te seveda čaka še ena naloga. Vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji 

na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/191/index1.html
mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si


KEMIJA 
Sedaj, ko smo se privadili na učenje na daljavo in smo si naredili urnike, vam uro z alkoholi nalagam za obe 

uri v prihajajočem tednu (23.-27.marec 2020) 

2. teden Učenja na daljavo 

NASLOV: Alkoholi 

CILJ: Spoznati primarne, sekundarne, tercialne alkohole in fenol. 

KORAKI DO ZNANJA: 

1. Preberi učbenik na strani 175 in 176 ter odgovori na vprašanja. 

 Razloži razliko med primarnimi, sekundarnimi in tercialnimi alkoholi in nariši primere 

strukturnih formul alkoholov! 

 Kako se spreminjajo vrelišča 1-alkoholov z naraščajočim številom ogljikovih atomov? 

 Pojem izomerija, smo že obravnavali. Poskusi pojem izomerije pojasniti na primeru 

položaja funkcionalne skupine alkohola. 

 Zapiši formulo fenola! Kaj je fenol? 

 Zakaj je ime propanol pomankljivo? 

 

2. Poskusi rešiti nekaj dodatnih nalog: 

 

 Dokaži trditev: Primarni alkoholi se lahko oksidirajo do karboksilnih kislin. (Pomisli na 

postopno oksidacijo metana – zapis je v tvojem zvezku) 

 Nariši racionalno ali strukturno formulo pentan-2-ol in butan-1-ol. 

 

3. Odgovore mi pošlji na email, lahko mi pošlješ tudi fotografijo zapisa odgovorov v zvezek 

tatjana.radivojevic@guest.arnes.si.  

 

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

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA 

9. RAZRED - BIOLOGIJA 

2. teden: 23. 3. do 27. 3. 2020 

Število ur: 2 (24 in 26.3.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

Navodila bodo objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/  

Preverite jo prosim. Vsak torek oz. četrtek, ko imate sicer biologijo na urniku, lahko tudi prej.  

Navodila bodo drugačna, kot ste jih dobili v četrtek v šoli.  

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


Če še niste rešili KAHOOT KVIZA za 1. teden, to storite pred torkom. Povezava je na spletni 

strani.  

 

Bodite dobro, 

srečno, 

Tamara 

 

 

 

 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

ŠPORT  9. r;  23. – 27. 3. 2020 

 

Učenci v tem tednu vam pošiljam vaje MOČI in SPLOŠNE KONDICIJSKE PRIPRAVE. Vaje 

izvajajte čez teden, npr. po učenju za sprostitev, lahko vsak dan ali vsaj 2x tedensko. K  izvajanju 

lahko povabiš družinskega člana 😊. 

 

 

 Ime vaje Ponovitve  Serije   Odmor   Opombe  

 Počep  15 3 / 

 

 Stabilizacija trupa 40-60 sec 3 / 

 

 Izpadni korak 
nazaj 

30 
(15 vsaka 
noga) 

3 / 

 

 Počep poskok  20 3 / 

 

 »Plezalec« 60 
(30 vsaka 
noga) 
Ali 40 
sekund 

3 / 

 



 Skleca na klopco 12-15 3 / 

 

 Dvig nog-ležiš na 
hrbtu 

20 3 / 

 

 Dvig bokov  20 3  

 

 Visoka kolena- 
SKIPING NA 
MESTU 

60 
(30 vsaka 
noga) 
Ali 40 
sekund 

3 60 
sekund 

 

 

 

Opombe 

Vaje delaš eno za drugo z minimalnim odmorom. Ko narediš 1 krog vseh vaj imaš odmor 
60 sekund. Potem vse ponoviš 3-5x. 
 

 

Na koncu raztezne vaje 20-30 sek vsaka. 



 

 

 

 

 

 

 

 


