
 

TEHNIŠKI DAN 

 

V torek, 14. aprila 2020 bo Tehniški dan. 

 

Poglej v priponko PEKLI BOMO KRUH 

 

Prijavi udeležbo v skupini 

https://www.1ka.si/a/271367 
 

Rok za oddajo izdelkov je 20.04.2020. 

 

 

NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 9. R. 

14.-17. 4. 

Ta teden boste imeli 3 ure slovenščine.  

SREDA 

 

UTRJEVANJE IN PREVERJANJE PRIREDIJ IN ODVISNIKOV  

 

Videokonferenca ob 10.00. Povezava bo objavljena v kanalu. 

 

 

V tej uri boste rešili učni list – ponovili boste predvsem odvisnike in priredja. Odgovore lahko 

pišete v zvezek.  Rešitve bodo v četrtek v spletni učilnici. 

PREVERJANJE 

BESEDILO A: 

 

Ta kolesarski izlet poteka po asfaltu, vendar se izogiba prometnih cest. Primeren je za cestne in 

gorske kolesarje.  

Pot začnemo v Kopru, in sicer med zgradbo podjetja Vinakoper in pokopališčem. Tam si lahko 

nastavimo števec na kolesu, da si bomo z njim pomagali pri štetju kilometrov. Takoj pri 

spomeniku, ki stoji pri zgradbi podjetja Vinakoper, se cesta razcepi. Izberemo desni odcep mimo 

vasi Triban. Ko pripeljemo do kapelice, zavijemo desno po glavni cesti. Na desni strani se nam 

kmalu odpre lep razgled na Vanganelsko dolino, polno sadovnjakov in vinogradov, po hribih pa 

se vidi več istrskih vasic.  

Ko prevozimo 3,8 km in imamo na levi strani zgradbo osnovne šole, zavijemo desno čez most 

proti Vanganelu. Po 5 km vožnje vidimo na levi umetno Vanganelsko jezero. Pot nadaljujemo v 

klanec po ovinkasti cesti vse do Babičev, od tod pred ostrim levim ovinkom pred avtobusno 

postajo zavijemo desno proti Pomjanu. Klanec je kar precej strm; od tod je lep razgled na dolino 

reke Dragonje na levi. 

Na vrhu hriba ob tabli Pomjan cesta najprej ostro zavije levo in takoj desno. Vožnjo nadaljujemo 

po glavni cesti skozi središče vasi Pomjan in nato do Šmarij. 150 m pred šmarsko cerkvijo 

zavijemo desno na ozko lokalno pot, ki vodi navzdol v Šalaro. Po njej se peljemo do glavne ceste 

Koper–Dragonja, nato pa po tej še dober kilometer do parkirišča pri zgradbi Vinakoper. 

 

https://www.1ka.si/a/271367


1. Obkroži črko pred nepravilno trditvijo.                                                

 

  a) Besedilo omenja kraje ob  poti.  

  b) Besedilo pripoveduje o izletu s kolesom.  

  c) Besedilo opisuje kolesarsko pot.  

  č) Besedilo je opis kolesarske poti. 

 

2. Besedilo je:   a) javno                         b) zasebno 

 

               

3. Obkroži črko pred pravilnima trditvama.   

                                         

a) Za Tribanom zavijemo levo po glavni cesti. 

b) Izlet poteka po asfaltnih in makadamskih cestah.  

c) Od Tribana do Vanganela vodi strma ovinkasta pot.  

č) Od Kopra do Vanganelskega jezera je okoli pet kilometrov. 

d) Od Vanganelskega jezera do Babičev je okoli pet kilometrov.  

e) Dolino reke Dragonje lahko občudujemo na levi strani kolesarske poti. 

f) Pred Pomjanom je oster dvojni ovinek. 

 

4. Besedilo je                         a) subjektivno                      b) objektivno 

 

Utemelji odgovor. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Kaj pomeni besedna zveza skoraj en kilometer?                                                                     

   _________________________________________________________________ 

 

6. Razloži dva pomena besede števec:                                                                                          

   

a) ____________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________ 

 

 

7. Izpiši iz besedila:                                                                                                                       

 

Poved z namernim odvisnikom: _____________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 

Pojasnjevalno priredje:  ___________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

Protivno priredje: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDILO B:  

 

7. Preberi besedilo. V vsaki povedi določi vrsto odvisnikov ali priredij.                                

 

Zadnjo septembrsko nedeljo sem spet sedel na kolo, saj rad kolesarim.  

 

Na kolesarjenje sem povabil svojega bratranca Domna, ki stanuje blizu nas.  

 

Pot ni smela biti predolga, ker Domen nima veliko izkušenj s kolesarjenjem.  

 

Lahko bi se peljala po kolesarski stezi do Izole ali pa po ravnini v okoliške vasi.    

 

Ko sem razmišljal o smeri, sem izbral pot skozi vasi v okolici Kopra.   

 

To pot sem tudi že večkrat prevozil, zato sem jo dobro poznal.   

 

Srečala sva se, kjer stoji zgradba Vinakoper.  

 

Blizu zgradbe Vinakoper ni samo parkirišče, ampak tudi pokopališče.  

 

Čeprav ni bilo ves čas sončno, sva lahko z gričev opazovala lep razgled.  

 

V Vanganelu sva počivala in malicala, da bi si pridobila moči za vzpon proti Babičem.  

 

 

8. V vsaki dvojici obkroži pravilen odgovor.  

   Besedilo je:                                              

 

a) subjektivno                                a) umetnostno 

b) objektivno                                 b) neumetnostno 

 

 

9. Izpiši iz besedila tvorjenki, ki pomenita:                                                                                

 

to, da se vzpenjaš: _________________________________ 

 

čas, ko ne delamo: ________________________________  

 

 

10. Določi vrsto priredij v povedih.                                                                                             

 

V vasi Babiči zavijemo na desno in se začnemo vzpenjati v klanec.  

 

Konec septembra se bodo turisti vračali domov, torej bo na cestah veliko prometa.  

 

 

11. Zgornji priredji pretvori v odvisnika. Določi tudi vrsto odvisnikov.                              

 

12. Beseda september je:              a) domača                b) prevzeta 

                  

13. Beseda bratranec je:   a) domača               b) prevzeta 



                  

 

14. Napiši: - sopomenko besede zgradba:   ___________________  

                  - nadpomenko besede bratranec:  _________________ 

                  - protipomenko besede vzpenjati se:  ______________  

                  - podpomenko besede zgradba: __________________ 

 

 

 

ČETRTEK, PETEK 

 

Rešili boste test za nacionalno preverjanje znanja.  

Spletna stran RIC: Nacionalno preverjanje znanja – predmeti - slovenščina v 9. razredu  

2019 redni rok 

https://www.ric.si/mma/N191-101-3-1/2019061310501326/ 

V petek pregledate rešitve v spletni učilnici in sporočite rezultate.   

 

 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo 

Matematika 9 skupina 1 in skupina 2 

Navodila za peti teden. 

Opravljene naloge mi pošlji dnevno na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno 

učilnico in komunikacijo v easistentu. 

Torek,14.04.2020 do petek, 17.04.2020  

Navodila za ta teden bodo objavljena v spletni učilnici easistenta, poslala jih bom tudi na mail. 

Naloge si razporedi čez cel teden. Ni potrebno hiteti. V zvezek zapisuj podatke, skice, potek 

reševanja in odgovore. 

Četrtek, 16.04.2020 

Spletni pouk ob 10.00 skupina 1 

Spletni pouk ob 11.00 skupina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ric.si/mma/N191-101-3-1/2019061310501326/
mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si


 

 

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!    

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 9 - 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. Ne pošiljajte vaših rešenih nalog pod Kanali, V Sporočilih pa lahko 

prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več oseb).  

 

SREDA 

 

Datum: 15.4.20 

 

Zaporedna ura: 79 

Revise what we did last week and complete all your unfinished 

work! 

Check if you’ve sent to me all the required exercises!  If not, do it today. 

 

REVISION 

 

- SB p 54 

- Ex 1 – do it orally! Describe the scene: There is / are …-ing 

- Ex 3 and 4 – write the sentences in your notebook. 

- Ex 5 – Listen and write the requests (ask in a polite way!) using: 

 

WOULD YOU MIND…? 

COULD YOU…? 

 

Example 1: The TV is too loud. Would you mind turning it down, 

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

Page 54, ex 5 

 

take a photo of exercises SB 54/ 3,4 and 5 and send it to me, 

deadline: 17.4.20.  

 

 

ČETRTEK 

 

Datum: 16.4.2020 

 

Robin Hood 

 

Have you ever heard of Robin Hood?  

What do you know about his life? 

Have you seen any films / documentaries about him? 

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


Zaporedna ura: 80  

- SB page 52  

- write the title  

- read and listen to the text   
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage

=en   Page 52 , Ex 1b 

- check the meaning of the following words: 

OUTLAW 

MERRY 

DISGUISE 

ARCHER 

- do Ex 1b and 2 in your notebook. Answer in complete sentences! 

 

PETEK 

 

Datum: 17.4.2020 

 

Zaporedna ura: 81 

 

Progress check 

 

- Do all the exercises in WB, page 42, 43 

 

- take a photo of page 42, 43 and send it to me. 

- deadline: 20.4.20.  

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

RAZRED: 9 

 

Ne pozabite oddati seminarske naloge po mailu do 13. aprila ob 24.00. 

 

V ponedeljek 13. aprila je praznik in želim lepo praznovanje. 

Med tednom in naslednji ponedeljek pa: 

 

 

Ponedeljek, 20.04.2020, 4. šolska ura (10.50-11.35) 

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Ponavljanje 

Zaporedna številka ure: 32/32 

 

Učni pripomočki: 

Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 9 

Svetovni splet 

 

Ponovi snov zadnjih štirih tednov, ko smo bili doma, ter pripravi se na kratko predstavitev 

seminarske naloge sošolcem pred tablo, ko se (če se) vrnemo v šolo. 

 

Želim uspešno delo, saj se vam bliža VELIKI FINALE šolskega leta. 

 

D. Pobega 

 

 

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


RAZRED: 9 

 

Četrtek, 16.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 9 

 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zloga MA in LA. 

 

 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 

 

 

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. 

 

 

 

9. a razred – geografija 

Pouk na daljavo 

Sreda, 15. april 2020 in četrtek, 16. april 2020. 

Pouk na daljavo 

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 

Preberi snov v učbeniku na str. 100 − 108 (do naslova V Dinarskokraških pokrajinah se planote 

menjavajo s podolji). 

V zvezek zapiši naslov Značilnosti predalpskih pokrajin. 

1. V učbeniku preberi tekst in ugotovi, kaj je značilno za posamezno Predalpsko pokrajino. V 

zvezek zapiši po 3 značilnosti za vsako Predalpsko pokrajino. 

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


2. Partizanska bolnišnica Franja je skrita v globoko vrezani soteski. S pomočjo Geografskega 

terminološkega slovarja (dostop do linka 

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski#v) pojasni pojem soteska. 

3. V učbeniku na str. 99 primerjaj klimograme in poišči kraje na zemljevidu. Zakaj je poletna 

temperatura v Vojskem nižja kot v Ljubljani? Zakaj pade v Vojskem več padavin kot v 

Ljubljani? 

4. Kako se imenuje največja pokrajina Severovzhodnega predalpskega hribovja? Imenuj 3 

gorske masive, ki jo sestavljajo.  

5. Kako se imenuje del Ljubljanske kotline z največ alpskimi značilnostmi?  

6. Kako se imenuje mesto s širšo okolico, k spada med okoljsko najbolj prizadete dele 

Slovenije? Določi nadmorsko višino tega mesta. 

 

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 9. a razred.  

Lep pozdrav, Diana Palčič.  

 

 

 

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 36– 37. 

Nato odgovori na vprašanja v učbeniku, stran 

37, od 1-3. 

 

Učenci odgovorov na vprašanja mi ne pošiljajte na e-pošto, ampak poglejte v spletno učilnico 

ZGODOVINA 9, ki sem vam jo naredila v e-asistentu. Tu imate v zavihku komunikacija tudi 

kanal ZGO 9, 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 

 

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski#v
mailto:diana.palcic@osmarezige.si


 

 

Navodila učencem za pouk na daljavo 

Fizika 9 

Tu so navodila za peti teden.  

Sreda,15.04.2020 

V spletni učilnici te čaka kviz, s katerim preverjam pripravljenost na ocenjevanje iz fizike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEM 9: 

V ponedeljek je praznik, v torek boš dobil zadolžitev za tehnični dan. 

Rok za oddajo Naloge 7. in 8. je 15. april 2020, zato dodatnih nalog ni. 

Lahko pa polepšaš praznike in izdelaš venček 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT  9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sport.somarezige@gmail.com

