
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (30. 3. 2020–3. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

 Predelaj snov Stavke združujemo v povedi (SDZ, str. 53). V zvezek prepiši 
definicijo (zeleno polje) in reši vaje na tej strani. 
 

 Predelaj snov Podredno zložena poved (SDZ, str. 54, 55). V zvezek prepiši 
definicijo (zeleno polje) ter reši vajo 1. 
 

 Predelaj snov Osebkov odvisnik (SDZ, str. 64─66). Prepiši definicijo in reši vaji 1 
in 2. 
 

Za lažje razumevanje podredno zložene  povedi in odvisnikov si lahko to snov 

podrobno pogledaš še v dodatnem gradivu ali v spletni učilnici, kjer lahko opraviš 

tudi kakšno dodatno vajo. 

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

MATEMATIKA, nato še Matematika 8. Bodi pozoren/pozorna, da odpreš 

navodila za skupino, ki jo obiskuješ. 

TJA  Naloge tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 8. razred, in 
sicer v poglavju 23. Ko boš vse rešil/rešila, s pomočjo kviza preveri še svoje 
znanje besedišča in slovnice. 

 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si poglej 
poglavja od 1 do 14. Tam boš našel/našla razlago snovi in različne dejavnosti na 
spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že obdelane snovi. 
Poleg tega lahko še večkrat rešiš kviza v poglavju 22, saj vaja dela mojstra, če 
mojster dela vajo. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam angleščine. 
Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole v zavihku Pouk na daljavo. 

 

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

(poglavje: Industrializacija: Evropa v 19. stoletju, wordov dokument: rešitve 

drugega tedna). Preglej si jih. 

 

 S klikom na URL-naslov (nahaja se v spletni učilnici) Industrijska revolucija, 

selitve Evropejcev boš preusmerjen/-a na moj youtube kanal, kjer je posneta 

razlaga snovi. Poslušaj jo, nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 25─34. 

Razložena je celotna snov pouka na daljavo. 

 

 Če česa ne razumeš, mi lahko vprašanje posreduješ na moj mail 

katja.medved@os-ljubecna.si.  
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GEO 
 

 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 49 do 51 preberi besedilo in reši 
naloge pod naslovom TROPSKA AFRIKA. 

 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO8: 
- na strani 50 si oglej film z naslovom Krčenje gozdov ter pisno odgovori na 
vprašanja (na list papirja prepiši vprašanja in odgovore): 

               1. Pojasni pomen gozdov. 
               2. Kateri so vzroki za krčenje gozdov? 
               3. Pojasni posledice krčenja gozdov.  
               List z vprašanji in odgovori prilepi v SDZ na stran 50.  
 

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

 Če želiš si lahko na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/), SDZ GEO8 , na 
strani  49, ogledaš film z naslovom Pomen tropskega deževnega gozda ter ustno 
odgovoriš na vprašanja: 

               1. Zakaj se površine porasle s tropskim deževnim gozdom hitro krčijo? 
               2. Kako lahko zmanjšamo posledice krčenja tropskega deževnega gozda?  
                   Naštej nekaj primerov. 
               3. Pojasni pojme: POGOZDOVANJE 
                                                SELEKTIVNA SEČNJA 
                                                EKOTURIZEM 
                

 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 52 do 54 preberi besedilo in reši 
naloge pod naslovom JUŽNA AFRIKA. 

 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO8 in si 
na strani 53 oglej film z naslovom APARTHEID ter napiši kratko obnovo filma, v 
katerem pojasniš pojem apartheid, kdaj in v kateri državi je bil uveljavljen, 
namen apartheida, življenje temnopoltega prebivalstva v času apartheida, vpliv 
politike apartheida na življenje ljudi danes.  
Zapis prilepi v SDZ na strani 53. 
Na svetovnem spletu poišči dodatne informacije o apartheidu in Nelsonu 
Mandeli ter jih dodaj zapisu.  
 

 Če želiš, si lahko na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/), SDZ GEO8, na 
strani  53 ogledaš film z naslovom Značilnosti trgovine s safirji. 
Po ogledu filma razmisli o posledicah globalizacije za posamezne dele sveta.   
 

 Če imaš kakšno vprašanje, mi ga lahko posreduješ na naslov: helena.verdev@os-
ljubecna.si. Če želiš, mi lahko pošlješ tudi sliko miselnega vzorca.  
 

https://www.irokus.si/
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BIO 
 

1. NALOGA 

 

 V zvezek za biologijo napiši naslov poglavja PREBAVA SE ZAČNE V USTNI VOTLINI. Nato 

oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na spodnja vprašanja: 

a) Zakaj naše telo potrebuje hrano in kisik? Pomisli na pomen celičnega dihanja! 

(Odgovor: »Zato da živimo,« ne zadošča). 

b) Preriši risbo prebavila, v katerem označi imena organov, ki jih prikazujejo številke od 1 

do 11.  

 
 

c) Kaj se dogaja s hrano, ko pride v ustno votlino? Kakšna je vloga zob, jezika in ustnih žlez 

slinavk? 

d) Vzdolž celotne prebavne cevi deluje peristaltika. Njeno delovanje se začne že v 

požiralniku. Opiši, kaj je peristaltika in katera tkiva jo omogočajo? 

e) Opiši lego, velikost in zgradbo želodca! Kaj se dogaja s koščki hrane, ko prispejo v 

želodec? 

f) Kako se imenuje začetni del tankega črevesja? Kateri veliki žlezi izločata snovi v začetni 

del tankega črevesja? 

g) Hrana se v tankem črevesju dokončno prebavi. To pomeni, da se razgradi na dovolj 

majhne molekule. V katere snovi se razgradijo maščobe, ogljikovi hidrati in beljakovine? 

Kam se te snovi vsrkajo? 

h) Kaj se z neprebavljeno hrano dogaja v debelem črevesju? 

i) Katere pomembne naloge opravljajo jetra? 

j) Na strani 47 je v poglavju Iz sveta stomatologije nekaj pomembnih informacij o zobeh. 

Napiši kratek esej, v katerem smiselno uporabi pojme: mlečni zobje, stalni zobje, zobna 

korenina, zobni vrat, zobna krona, sklenina, zobovina, zobna pulpa, dlesen, zobna 

gniloba. 

 

2. NALOGA 

 V delovnem zvezku za biologijo reši naloge iz poglavja Prebava se začne v ustni votlini. 

Stran 32 si rešil/rešila že prejšnji teden. V tem tednu nadaljuj z nalogami na strani 33 in 

34. Reši vse naloge. Če kaj ne veš, še enkrat preberi vsebino poglavja v učbeniku. 

 

 Za kakršna koli vprašanja sem ti na voljo na naslovu: marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. 
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KEM 1. NALOGA 

 Nekatere skupine v periodnem sistemu imajo zelo podobne lastnosti. To je posledica 

enakega števila zunanjih elektronov. Nekatere skupine elementov imajo značilna 

imena. I. skupino imenujemo ALKALIJSKE KOVINE. Ime so dobile po tem, ker z vodo 

burno reagirajo, pri čemer nastane bazična (po starem alkalna) raztopina. Nastaja tudi 

plin vodik.  

 Reakcijo si lahko ogledaš na spletnem naslovu 

https://eucbeniki.sio.si/kemija1/496/index2.html.  

 Tvoja naloga je, da v učbeniku Kemija danes 1 na strani 100 prebereš poglavje o 

alkalijskih kovinah.  

 Nato napiši v zvezek za kemijo naslov ALKALIJSKE KOVINE.  

Pod naslovom na kratko opiši skupne značilnosti alkalijskih kovin, pomen plamenskih 

reakcij in kemijske enačbe za reakcije litija, natrija in kalija z vodo.  

Kateri plin nastane pri reakciji alkalijskih kovin z vodo?  

Opiši vsaj dve pomembni spojini alkalijskih kovin in njuno uporabo! 

 

2. NALOGA 

 II. skupina v periodnem sistemu se imenuje ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE. Ime so 

dobile po tem, ker pri njihovi reakciji z vodo nastanejo bazične (ali alkalne) raztopine.  

Nastaja tudi vodik. Njihova posebnost pa je, da so vezane v spojinah iz zemeljske skorje. 

 Tvoja naloga je, da v učbeniku Kemija danes 1 na straneh 101 in 102 prebereš poglavje 

o zemeljskoalkalijskih kovinah.  

 Nato napiši v zvezek za kemijo naslov ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE.  

 Pod naslovom na kratko opiši skupne značilnosti zemeljskoalkalijskih kovin, 

najpogostejše spojine in njihovo uporabo.  

Katere zemeljskoalkalijske kovine so povezane z vodno trdoto? 

Ponovite razliko med trdo in mehko vodo! 

 

 Za kakršna koli vprašanja sem ti na voljo na naslovu: marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. 

 

FIZ 1. V zvezek napiši naslov MEDSEBOJNO DELOVANJE TELES. 

 Vse o medsebojnem delovanju teles si preberi v učbeniku, strani 94, 95, in si v 

zvezke zapiši, kaj pravi 3. Newtonov zakon ali Zakon o vzajemnem učinku. 

 Hkrati si s pomočjo napisanega in narisanega iz učbenika v zvezke prikaži razliko 

med 1. in 3. Newtonovim zakonom. 

 Reši naloge v učbeniku, stran 95/1.–6.  

 Rešitve bom naknadno dodala v spletno učilnico. 

2. V zvezke napišite naslov MERJENJE PLOŠČINE. 

 S pomočjo PPT-predstavitve  PLOŠČINA IN TLAK v spletni učilnici, učbenika, 

strani 108 in 109, ter SDZ, stran 108, odgovori na vprašanja: 

1. Kako označimo ploščino oziroma velikost ploskve? 

2. Katera je osnovna enota za merjenje ploščine? 

3. Katere so manjše in katere večje enote za merjenje ploščine ter njihove 

medsebojne pretvorbe (glej PPT-predstavitev PLOŠČINA IN TLAK)? 

4. Kako določimo ploščino pravilnih geometrijskih likov? 

https://eucbeniki.sio.si/kemija1/496/index2.html
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5. Kako določimo ploščino nepravilnih geometrijskih likov? (Primer: ploščina 

drevesnega lista v učbeniku, stran 108). 

TIT  Izberi si eno BARVNO KOVINO in naredi o njej predstavitev v obliki plakata ali 

PP. O tej kovini poišči čim več zanimivih stvari, zgodovino, uporabo, izgled … To 

boš v razredu tudi predstavil. 

 
DKE  V zvezek nariši  miselna vzorca  (podobno kot si naredil/a za OZN), v katerih s ključnimi 

podatki predstavi še OECD in NATO, ter o vlogi Slovenije v teh organizacijah:  

-  angleško in slovensko ime organizacije, logotip/zastava (če imaš možnost tiskanja) 
-  letnica nastanka, število članic  
- sedež 
-  cilji/namen ustanovitve 
- čas slovenske včlanitve 
-  pomen članstva za Slovenijo 
- primeri sodelovanja Slovenije v različnih akcijah/aktivnostih v okviru NATO in OECD:  

 OECD – Kaj je PISA raziskava? 
NATO – operacije, pri katerih je sodelovala slovenska vojska 
 

  Pri iskanju odgovorov si pomagaj s spletom:  

-  https://www.irokus.si/  ─ poišči spletno izdajo SDZ-ja Jaz, midva, mi 8 in si na straneh 
79─81 preberi besedilo in naloge ter poizkusi odgovoriti na vprašanja.  

- Poglej tudi: https://www.nato.int/nato-welcome/index_sl.html, 
https://sl.wikipedia.org/wiki/NATO 
https://www.oecd.org/, 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_za_gospodarsko_sodelovanje_in_razvoj  

- https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g  - Infodrom – podrobno pod lupo 
razlagamo, kaj je to zveza NATO 

- https://www.youtube.com/watch?v=_YF51mpd0AI – What is OECD? 

 

GUM Referat z naslovom: BALET 

            NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA  

 Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo v zvezek. 
 

 Referat mora imeti uvod: 
Ime in priimek avtorja referata 
Naslov referata 
Datum izdelka 

 Referat mora vsebovati minimalno 4 strani. 

 Potrudi se in določene slike tudi nariši (ne tiskaj in ne kopiraj) 

 Navedi literaturo - vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet). 
 

Oporne točke: Kaj je balet, začetki baleta, baletna oblačila, baletna obuvala, vrste 
baleta, skladatelji baleta in njihova dela, znani slovenski baletniki in balerine, 
zanimivosti.  
 

https://www.irokus.si/
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 Na YouTube si oglej odlomek iz baleta in zapiši, kaj si si ogledal/ogledala.  
Pri pripravi referata si lahko pomagaš s spletno stranjo:  
https://eucbeniki.sio.si/gum8/3284/index.html  

 

ŠPO  Vodi dnevnik športnih aktivnosti in izpolni tabelo. Reši športne kvize. 

 

 Vsa navodila za vadbo, primer tabele in povezave do športnih kvizov najdeš na 

naslednjem naslovu: https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 

 
 

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

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8. Tvoja prva naloga je iz področja 

ARHITEKTURE.  

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

NEMŠČINA 
(N2N) 
skupina ob 
PON 7. uro 

in ČET 6. 
uro 

 

 V zvezek napiši naslov Wie komme ich zum Kino? = Kako pridem do kina? 
- Iz učbenika (46/6) prepiši in nariši 4 smeri poti:  

slika: iti naravnost 
slika: iti levo 
slika: iti desno 
slika: iti čez cesto 

- Nato prepiši dialoga: 
A: Entschuldigen Sie, bitte! Wie komme ich zum Jugendklub?   (Oprostite! 
Kako pridem do   mladinskega kluba?) 
B: Gehen Sie zuerst geradeaus, dann erste Straße links, dann über die Straße. 
(Pojdite najprej naravnost, nato prvo cesto levo, nato čez cesto). 

 
A: Entschuldigen Sie, bitte! Wie komme ich zur Bibliothek? (Oprostite! Kako 
pridem do knjižnice?) 
B: Geh die zweite Straße rechts, dann nimm die S-Bahn. (Pojdi drugo cesto 
desno, nato vzemi S-Bahn (mestno železnico). 

 

 Prepiši strani neba (učb. 50 - rumeno polje): 
 
der Norden = sever   im  Norden = na severu 
.     . 
.     . 
.     . 
 
 

 V delovnem zvezku reši str. 46/9a. 
 

 V mreži na strani 47/13 poišči besede: Kino, Strandbad (kopališče na plaži), 
Theater, Disco, Jugendklub, Eisdiele, Zoo, Museum.  
 

 Reši še nalogo 14 na strani 48. Napiši, kaj želiš (Ich will…) in kam greš (Ich gehe 

https://eucbeniki.sio.si/gum8/3284/index.html
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in …). 
 

NEMŠČINA (N2N) skupina ob torkih 6. uro in četrtkih 7. uro 

   

 V zvezek napiši naslov Wie ist mein Zimmer? (= Kakšna je moja soba?). Preberi tri besedila 
in reši preglednico. Preglednico prepiši v zvezek. V pomoč pri razlagi je spodnja slika s 
pohištvom, nekaj besed pa je prevedenih. Vse besede pohištva in prevedene besede si 
zapiši v zvezek. 

                
 
 
 

     
 
 

 
 
hell = svetel, ein Zimmer mitteilen= deliti sobo, Spielsachen= igrače 
brauchen= potrebovati, dunkel= temen, hängen = viseti, die Wand= stena 
Stifte= barvice, svinčniki, bunt= pisan 
 



 

1.   Anna Ben  Daniel 

2.  Sein Zimmer ist hell.       

3.  Ihr Zimmer ist schön.    

4.  Sein Zimmer ist klein und dunkel.    

5.  Ihr Teppich ist bunt.    

6.  Sein Bruder schläft auch im Zimmer.    

7.  Sie mag ihr Zimmer.    

8.  Er mag seine Bücher.    

 

 
 

 


