
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (23. 3. 2020–27. 3. 2020) 

 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

 Predelaj snov v SDZ Reklama (106–107). Rešite vaje v SDZ in v zvezek prepiši 
definicijo reklame. 

             Naredite lastno reklamo (v zvezek) za stvar, izdelek, storitev … 

 Predelaj snov v SDZ Intervju (107–110). Reši vaje v SDZ in v zvezek prepiši 
definicijo intervjuja. 
Napiši namišljen intervju s poljubno osebo (še živečo ali že umrlo; lahko izbereš 
koga, ki ga poznaš/si ga poznal/poznala, ali se odloči za igralce, glasbenike, 
pevce, športnike, plesalce, književne junake …). V zvezek napiši vsaj 5-7 vprašanj, 
ki bi jih postavil/postavila tej osebi. Izogibaj se vprašanjem, kot so: Kje ste se 
rodili?, Kam ste hodili v šolo?, Koliko bratov in sester imate? ...  
Predvidi tudi odgovore teh oseb (kaj bi ti te osebe odgovorile) in jih zapiši. 
Bodi čim bolj domiseln/domiselna. 
 

 Za govorni nastop (ki bo izveden, ko bo to mogoče) boš lahko izbiral/izbirala med 
opisom naprave, opisom delovnega postopka ali razlago naravnega pojava. V 
tem času razmišljaj o tem, za kaj se boš odločil/odločila, in si pripravi splošne  
informacije, podatke o posamezni napravi, naravnem pojavu ali delovnem 
postopku.  

 
MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 

MATEMATIKA, nato še Matematika 8. Bodi pozoren, da odpreš navodila za 

skupino, ki jo obiskuješ. 

TJA  Naloge so v spletni učilnici Angleščina ─ 8. razred, in sicer v poglavju 22, kjer so 
tudi rešitve nalog prvega tedna. Preveri, če si naloge naredil/naredila pravilno. 
Tam najdeš tudi naloge za drugi teden in rešitve zanje.  
 

 Ogledaš si lahko tudi poglavja od 1 do 14. Tam najdeš razlago snovi in različne 
dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že 
obdelane snovi. 

 

 Če česa ne razumeš in nikjer ne moreš najti razlage, lahko vprašanje posreduješ 
v Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 

 
ZGO  V spletni učilnici te čakajo rešitve nalog, ki si jih reševal/reševala prejšnji teden 

(poglavje: Industrializacija: Evropa v 19. stoletju). Preglej si jih. 

 

 V SDZ, 2. del, reši naloge na straneh 17–24.  

 Ponavljanje in utrjevanje snovi 

V spletni učilnici (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17370)  (dostop 

preko spletne strani šole; pod zavihkom spletne učilnice, zgodovina 8.  razred), 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17370


kjer se prijaviš kot gost, imaš dostop do vseh PPT-predstavitev snovi, da lahko 

ponoviš in utrdiš snov, ki smo jo že obravnavali.   

 

Če česa ne razumeš, lahko vprašanje posreduješ v Forum novic, kjer je odprta 

nova tema Dodatna vprašanja. 

GEO 
 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) si dodaj novi učbenik za 
geografijo za 8. razred (Delovna različica) in si na straneh 26 in 27 preberi 
besedilo pod naslovom SELITVE. Na osnovi prebranega napiši kratek povzetek 
prebranega. Zapisano prilepi v samostojni delovni zvezek na stran 46.  
 

 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 46 do 48 preberi besedilo in reši 
naloge pod naslovom SEVERNA AFRIKA. 

 

 Na list A4 izdelaj miselni vzorec z naslovom SEVERNA AFRIKA. V pomoč so ti 
lahko naslednje oporne točke: 
- lega 
- površje 
- države 
- podnebje in rastlinstvo 
- prebivalstvo 
- gospodarstvo 
- zanimivosti 
 

  Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO8: 
- S pomočjo interaktivne naloge na strani 47 ponovi podnebja v Afriki. Ustno 
lahko ponoviš tudi značilnosti posameznih podnebij.  

 

BIO 
 

1. NALOGA 

 Reši delovni list Utrjevanje znanja (Biologija, Od celic do organskih sistemov), ki 

je v spletni učilnici Biologija 8 v poglavju 2 z naslovom Celica (dostopate kot gost 

brez prijave). Delovni list lahko natisneš in ga rešiš. Rešenega moraš prilepiti v 

zvezek. Druga možnost je, da naloge rešiš v zvezek. Pri tem napišeš naslov 

delovnega lista, datum in rešitve. 

2. NALOGA 

 V učbeniku Spoznavam svoje telo preberi poglavje Prebava se začne v ustni 

votlini, ki je na straneh od 44 do 47.  

 V delovnem zvezku za biologijo reši stran 32. 

 

KEM 1. NALOGA 

 

 V učbeniku Kemija danes 1  na straneh od 96 do 98 vsaj dvakrat preberi besedilo pod 

naslovom  Lastnosti elementov in njihova lega v periodnem sistemu.  

 

 V zvezke napiši naslov poglavja in prepiši rubriko Na kratko.  

 



 Reši naloge Razmisli in odgovori na strani 99. Pisne odgovore napiši v zvezek. 

 

2. NALOGA 

 Odpri spletno stran Lastnosti kovin in nekovin, ki je na spletnem naslovu 

http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/6-sklop/lastnosti_kovin_in_nekovin.html.  

 V zvezek prepiši preglednico fizikalnih lastnosti kovin in nekovin. 

  Priporočam tudi reševanje spletnih nalog na tej strani. 

 
FIZ  V spletni učilnici je v poglavju SILE power point predstavitev o VRSTAH SIL. S 

pomočjo predstavitve in besedila v učbeniku na straneh 89 do 92 pod naslovom 

TRENJE in UPOR v zvezek odgovori na vprašanja: 

1. Kaj je trenje in kdaj do njega pride? 

2. Kaj veš o sili trenja? 

3. Od česa in kako je sila trenja odvisna? 

4. Navedi primere, kjer trenje zmanjšamo in kjer ga zvečamo. 

5. Zgornja štiri vprašanja uporabi še za silo lepenja (lepenje) in silo upora (upor). 

6. Kako se imenuje oblika telesa z majhnim zračnim uporom in kako z majhnim 

uporom vode? 

 

 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na strani 94  (naloge 1, 2, in 3), na 

strani 95 (naloga 1) ter na strani 106 (naloge od 18 do 21). 

 

 V zvezke si nalepi ali nariši kakšne slike iz tega področja. 

 

TIT  Na spletni strani učilnice TIT8 preberi in v zvezke prepiši poglavje NEŽELEZNE 

oziroma BARVNE KOVINE. 

 
DKE  V zvezek zapiši naslov SLOVENIJA ČLANICA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ.  

 Na list naredi miselni vzorec s ključnimi podatki o OZN: 

 slovensko ime organizacije, zastava (nariši/prilepi) 

 letnica nastanka, število članic danes 

 cilji/namen ustanovitve 

 6 najpomembnejših organov OZN in njihove naloge 

 čas slovenske včlanitve, pomen članstva za Slovenijo 

 (zapiši) področja delovanja  OZN: 

(dopiši) pomembnejše organizacije v okviru OZN, v katerih je aktivna 

članica tudi Slovenija in primere so/delovanja Slovenije v okviru OZN 

in njenih organizacij na posameznih področjih 

 

http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/6-sklop/lastnosti_kovin_in_nekovin.html


 Pri iskanju odgovorov si pomagaj s spletom: 

- https://www.irokus.si/  - poišči spletno izdajo učbenika Jaz, midva, mi 8, stran 

62,  sestavek o OZN, ter SDZ-ja Jaz, midva, mi 8, stran 77, 78 

- https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/ozn/ (pobrskaj po spletni strani) 

- Poglej tudi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8,  

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/united_nations/un_introduction.html , 

https://www.un.org/en ...idr. 

 

GUM  Čaka te dirigentski izziv, ki je zabaven in smešen. 
 

 Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM  
 

 Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem 
videoposnetka. Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom. 
 

 Po izvedenem dirigiranju poiščite odgovore na naslednja vprašanja: 
- Kdo je dirigent (ime in priimek)? 
- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu? 
- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 
- Napiši naslov skladbe in skladatelja (pomagaj si s komentarji pod 

videoposnetkom). 
 

 Uspešen/uspešna boš, ko boš:  
- usvojil/usvojila dirigiranje na videoposnetku, 
- videoposnetek pokazal/pokazala družinskim članom, 
- zapisal/zapisala v zvezek svoje odgovore. 

 

 

https://www.irokus.si/
https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/ozn/
https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8
http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/united_nations/un_introduction.html
https://www.un.org/en
https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

