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 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

 V SDZ na str. 192─193 preberi pesem Josipa Murna – Aleksandrova: Vprašanje 
in reši s to pesmijo povezane naloge. Rešitve preveri s pomočjo spletne strani 
iRokus (https://www.irokus.si/izbirka), kjer poiščeš v iZbirki SDZ Od glasov do 
književnih svetov 9 in v orodni vrstici klikneš na ikono »Prikaži rešitve«. V spletni 
učilnici Slovenščina 9 imaš v poglavju 7 PPT-predstavitev – prepiši jo v zvezek. 
 

 Oton Župančič: Žebljarska – najprej preberi pesem, nato reši naloge v SDZ na 
straneh 193–197, preglej rešitve, kot je opisano zgoraj, in prepiši PPT-
predstavitev, ki jo najdeš v 7. poglavju v spletni učilnici Slovenščina 9. 
 

 Ivan Cankar: Bobi (SDZ, str. 197─203) ─ najprej preberi črtico v celoti, nato reši 
naloge v SDZ. Preglej rešitve na iRokus in prepiši PPT-predstavitev, ki jo najdeš v 
7. poglavju v spletni učilnici Slovenščina 9. 
 

 V vseh PPT-predstavitvah najdeš tudi nalogo za poustvarjanje. Te naloge bomo 
učiteljice preverile, ko bomo spet v šoli, če pa želiš, mi jo lahko pošlješ po e-pošti 
na naslov mateja.samastur@os-ljubecna.si. 
 

MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet – 
MATEMATIKA, nato še Matematika 9. Bodi pozoren/pozorna, da odpreš 
navodila za skupino, ki jo obiskuješ. 
 

TJA  Naloge so v spletni učilnici Angleščina ─ 9. 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 12 ter poglavje 20 z naslovom Vocabulary. 
Tam najdeš tudi 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  Na spodnjem spletnem naslovu si oglejte značilnosti narodnoosvobodilnega 

boja na  Slovenskem 

https://www.youtube.com/watch?v=nCenup3se9I&list=PLzVpoQj4Uc4A1u5-

zOXi5nkSQoPGyesDT&index=3 

 

 V SDZ, 2. del, reši naloge na straneh 32–39 (vključno z nalogo 13). 

 

 V spletni učilnici https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17371  (dostop 

preko spletne strani šole; pod zavihkom spletne učilnice, zgodovina 9.  razred), 

kjer se prijavite kot gost, imate dostop do vseh PPT-predstavitev snovi, da boste 
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lažje ponavljali in utrjevali snov.  

 

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

nova tema Dodatna vprašanja. 

GEO 
 

 

 Ob zemljevidu Slovenije ponoviš vse geografske pojme (površje, reke, mesta), ki 
jih imaš napisane. 
 

 Ob zemljevidu in samostojnem delovnem zvezku (strani 88 in 89) ponovi delitev 
Slovenije.  

 

 Ob poročanju o novem virusu nam mediji posredujejo podatke o okuženih po 
statističnih regijah. Na spletni strani statističnega urada RS 
(https://www.stat.si/statweb) poišči delitev Slovenije na statistične regije in odgovori 
na vprašanja (vprašanja in odgovore napiši na list papirja, ki ga nato prilepiš v SDZ na 
stran 88): 
- Koliko statističnih regij imamo v Sloveniji? 
- Poimenuj statistične regije v Sloveniji. 
- V kateri statistični regiji živiš? 
- Za katero statistično regijo je značilno najhitrejše širjenje virusa? Poišči jo na 
zemljevidu? 
- Kako lahko sami prispevamo, da se virus ne bi več širil? 
 

 Na spletni strani https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/4 preberi zapis o svoji 
statistični regiji.  

 

 Teden dni s pomočjo svetovnega spleta (https://www.arso.gov.si/), časopisov, 
televizije, radia, spremljaj vreme po Sloveniji.  
Izdelaj preglednico in si zapisuj temperature za naslednje kraje: 
CELJE 
RATEČE 
MURSKA SOBOTA 
PORTOROŽ 
Preglednico nato prilepi v SDZ na stran 134. 
Primerjaj vreme in temperature. Kaj ugotoviš? 
Pojasni vzroke za različno vreme v posameznih delih Slovenije.  

 

 Nadaljujte z izdelavo projektne naloge (poročilo in predstavitev). Če želite, mi jo 
lahko že pošljete v pregled (helena.verdev@guest.arnes.si). Člani posamezne 
skupine med sabo, prosim, komunicirajte preko mail-a ali drugih socialnih 
omrežij.  
 

BIO 
 

1. NALOGA 

 V učbeniku Razišči skrivnost živega na straneh 91 in 92 preberi poglavje 

Nastanek kontinentov skozi geološka obdobja in razvoj vrst.  

 Naslov poglavja prepiši v zvezek in nato odgovori na vprašanji: 

a) Zakaj je premikanje kontinentov pospešilo razvoj vrst? 

b) Zakaj danes le v Avstraliji živijo predstavniki stokovcev in vrečarjev, ki jih 
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uvrščamo v skupino sesalcev? 

 

2. NALOGA 

 Na spletu poišči več informacij o premikanju kontinentov v pretekli Zemljini 

zgodovini in jih na kratko povzemi. Spomni se, kaj ste se o tem naučili pri 

geografiji? 

 

KEM 1. NALOGA 

 

 Reši delovni list Utrjevanje znanja od alkoholov do mil, ki je v spletni učilnici 

Kemija 9 v poglavju 5 z naslovom Kisikove organske spojine (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 zvezku za kemijo 8. razred ponovi poglavje Relativna atomska in molekulska 

masa. Če si zapiske zgubil, to poglavje ponovi na spletnem naslovu 

http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/6-

sklop/relativna_atomska_in_molekulska_masa.html, kjer lahko tudi rešiš vaje. 

 

 Reši delovni list Relativna atomska in molekulska masa, ki je v šolski spletni 

učilnici za kemijo 9. Delovni list je prilepljen v 7. poglavju z naslovom Količinski 

odnosi. Delovni list lahko natisneš ali vaje prepišeš v zvezek. 

 

FIZ  Podrobna navodila za delo so v spletni učilnici v poglavju DELO IN ENERGIJA. 

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. 
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