
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (30. 3. 2020–3. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

 V SDZ na str. 204─206 preberi črtico Ivana Cankarja Skodelica kave in reši s to 
črtico 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. V PPT-
predstavitvi najdeš tudi nalogo za poustvarjanje. To nalogo 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. 

 Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi – najprej preberi dramsko besedilo, nato reši 
naloge v SDZ na straneh 207–210, preglej rešitve, kot je opisano zgoraj. V 7. 
poglavju v spletni učilnici Slovenščina 9 najdeš PPT-predstavitev Dramsko 
besedilo. Prepiši ga v zvezek. 

 V zvezek za delo z neumetnostnimi besedili prepiši PPT-predstavitev Velika in 
mala začetnica, ki jo najdeš v spletni učilnici, poglavje 8.  

 

 BRALNO PRIZNANJE: Vsi tisti, ki še niste osvojili bralnega priznanja, lahko to 
naredite tudi preko e-pošte. Na naslov mateja.samastur@os-ljubecna.si pošljite 
kratko obnovo knjige, ki ste jo prebrali, in osnovne podatke o knjigi (ime in 
priimek avtorja ter naslov). 

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 tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 9. 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 12 ter poglavje 20 z naslovom Vocabulary. 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 kvize 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 so v poglavju Pouk na daljavo rešitve nalog prejšnjega tedna. 

Preglej si jih. 

 

 S klikom na URL-naslov (nahaja se v spletni učilnici) Razvoj nove oblasti med 

vojno boš preusmerjen/-a na youtube kanal, kjer je posneta razlaga snovi.  

 

 Poslušaj jo, nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 39─43. Na strani 43 je pod 
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naslovom Ponovi zapisanih osem vprašanj. Odgovori nanje, odgovore zapiši na 

list in ga prilepi v SDZ.   

 

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

katja.medved@os-ljubecna.si.  

 

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.  

 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO9 in si na 
straneh 90, 100, 112, 122 in 132 oglejte filme posameznih pokrajin. 
S pomočjo filmov primerjajte pokrajine med sabo. 
Za vsako pokrajino na list papirja napišite vsaj 10 besed, besednih zvez, pojmov, 
s katerimi bi opisali posamezno Slovensko pokrajino. List nato prilepite v SDZ na 
stran 89.   

 

 PROJEKTNA NALOGA 
Vodje skupin mi do srede (2. 4. 2020) na mail helena.verdev@os-ljubecna.si 
pošljite kratko poročilo o poteku izdelave projektne naloge. V poročilu na kratko 
povzemite, kaj ste do sedaj opravili in kako nameravate zaključiti nalogo. 
Predvsem me zanima tudi, če ste v kontaktu z vsemi člani skupine.  
 
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, telefona ali 
drugih socialnih omrežij.  
 

BIO 
 

1. NALOGA 

Z evolucijskega vidika je zelo zanimiva skupina največjih sesalcev na Zemlji. Predniki 

kitov in delfinov so bili sprva kopenski sesalci, kasneje pa so se prilagodili na vodni način 

življenja. To dokazuje pljučno dihanje, najdeni pa so bili tudi fosilni ostanki, ki so dokaz 

takšne evolucije. 

 Zelo kratek zapis o tem lahko poiščeš v učbeniku na strani 93.  

 Natančnejši prikaz, kako je potekala evolucija kitov in delfinov si oglej na 

naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=xDkcTWUj8z4. Ker je 

spremno besedilo filma v angleščini, si pred tem preberi še vsebino na spletnem 

naslovu https://sites.google.com/site/opisdelfina/evolucijski-razvoj-kitov.  

 Nato v zvezek napiši naslov RAZVOJ KITOV IN DELFINOV. Napiši kratek 

povzetek razvoja, v katerem opiši kopenske prednike kitov in delfinov ter kako 

so postopoma postajali vodne živali. 
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2. NALOGA 

 Odpri učbenik Razišči skrivnost živega na straneh 93, 94, 95. V zadnjem odstavku 

na strani 93 je zapis o anatomski zgradbi organov vretenčarjev. Slika na isti 

strani prikazuje skelete sprednjih okončin različnih vretenčarjev. Sprednje 

okončine človeka, konja, šimpanza, netopirja, kita in ptice se po videzu zelo 

razlikujejo, saj so namenjene različnim načinom premikanja. Njihova okostja pa 

so podobna. Okončine vseh naštetih predstavnikov imajo nadlaktnico, 

podlahtnico, zapestnice, dlančnice in prstnice. Organe različnih skupin živali, ki 

so si po videzu različni, po zgradbi pa podobni, imenujemo HOMOLOGNI 

ORGANI.  

 V zvezek za biologijo napiši naslov DIVERGENTNI IN KONVERGENTNI RAZVOJ. 

Tvoja naloga je, da pisno odgovoriš na naslednja vprašanja: 

a) Kako je potekal evolucijski razvoj homolognih organov? 

b) Kaj so analogni organi? Navedi primere. 

c) Kako je potekal evolucijski razvoj analognih organov? 

d) Zakaj so zarodki vretenčarjev na zgodnji stopnji svojega razvoja zelo podobni po 

videzu? Glej sliko na str. 94 (zgoraj). 

 

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

ljubecna.si. 

 

KEM 1. NALOGA 

Pred tabo je nova naloga, ki temelji na delu z učbenikom. 

 Svoj učbenik za kemijo (Kemija danes 2) odpri na strani 82, kjer je naslov 

Ogljikovi hidrati: monosaharidi, disaharidi in polisaharidi. Nekaj o tem že veš iz 

gospodinjstva in biologije.  

 Preberi celotno poglavje od strani 82 do 85 oziroma do podnaslova Disaharidi 

nastanejo iz monosaharidov.  

 V zvezek napiši naslov poglavja Ogljikovi hidrati: monosaharidi, disaharidi in 

polisaharidi.  

a) Nato napiši prvi podnaslov Glukoza nastane pri fotosintezi in je vir energije za 

rastline in živali. S kemijsko enačbo in opisno napiši, kaj se dogaja pri fotosintezi 

in kaj pri celičnem dihanju! 

b) Drugi podnaslov je Vrste ogljikovih hidratov. V celoti prepiši shemo delitve 

ogljikovih hidratov iz strani 83. 

c) Tretji podnaslov je Glukoza in fruktoza. Opiši, v čem sta si monosaharida 

podobna in v čem se razlikujeta! Kje se v naravi nahajata? 

 

2. NALOGA 

 Reši nalogi 2 in 3 v delovnem zvezku Kemija danes 2 na strani 58 in 59. Naslov 

vaje je Glukoza in fruktoza ter njuni ciklični obliki. 

 

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

ljubecna.si. 

 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si


FIZ  V zvezke napiši naslov IZREK O KINETIČNI ENERGIJI. 

 

 Preberi si ZGLED 2 v učbeniku, strani 44 in 45, ter si v zvezke zapiši vse, kar se ti 

zdi pomembno in kaj pravi IZREK O KINETIČNI ENERGIJI.  

 

 V spletni učilnici je PPT-predstavitev o KINETIČNI IN POTENCIALNI ENERGIJI. V 

njem si preberi vse, kar je zapisano o kinetični energiji ter si prepiši, kar še nimaš 

napisanega. 

 

 V učbeniku, stran 47, reši naloge od 2. do 8 ter v SDZ, stran 65/ 9.  nalogo. 

Rešitve bom naknadno dodala v spletno učilnico. 

 

GUM Referat z naslovom: POPULARNA GLASBA 
 

 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 (uporabi knjige, lahko tudi internet). 
 
Oporne točke: Kaj je popularna glasba, njene zvrsti in podzvrsti, značilnosti pop glasbe, 
kratek sestavek o skupini ali posameznem pevcu, ki ga poslušaš, v katero zvrst 
popularne glasbe spada (npr. R&B, regaea …) in kratek opis te zvrsti, njegovi dosežki. 

 

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. Izberi predmet LIKOVNA 

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 9. Tvoja prva naloga je s področja 

ARHITEKTURE.  

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NEMŠČINA  V zvezek napiši naslov Was nimmt Tina mit, wenn sie nach England fährt? = 
Kaj vzame Tina s seboj, ko/če se pelje v Anglijo? 
 

 Prepiši/nariši predmete iz učb. na str. 67/10 ter jih prevedi. Za pomoč ti je 
slovarček na zadnjih straneh učbenika (140─148). 

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


 

 Prepiši primer: 
Tina nimmt die Windjacke (vetrovka) mit, wenn sie nach England fährt. (Tina vzame s 
seboj vetrovko, ko se pelje v Anglijo). 
 
Pravilo združevanja stavkov z »wenn«(če/ko): 
 
Das Wetter ist schön. Wir machen einen Spaziergang. (Vreme je lepo. Šli bomo na 
sprehod) 
 
Wir machen einen Spaziergang, wenn das Wetter schön ist. (Šli bomo na sprehod, če 
bo lepo vreme). 
 
V odvisnem stavku z “wenn“ stoji spregani glagol na koncu stavka. 
 

 V DZ na str. 52 reši obe vaji. Pri vaji 1 rešuj naloge po 2. zgledu. 
/versetzt = napredoval, darf = smem, Noten =  ocene, fleißig = pridno, marljivo, 
besuche= obiskujem, verbessern = izboljšati /. 
 

 V vaji 2 dodaj svoje primere. 
 

 Na str. 53 reši vajo 5. /Badehose= kopalke, genügend= dovolj, zadosti, Brille= 
očala/ 

 
 

IP 
RETORIKA 

 Zaradi zaprtja šol so se na RTV SLO odločili, da svoj program prilagodijo 
učencem in vanj uvrstijo tudi izobraževalne vsebine. 

 Oglej si televizijski spored na RTV SLO 1 od ponedeljka do petka in zapiši 
seznam izobraževalnih oddaj. 

 Katerikoli dan v tednu spremljaj oddajo Izodrom, ki je na programu TV SLO 1 
vsak dan od 9.10 do 10.00 in na TV SLO 2 vsak dan od 12.40 do 13.30 
(ponovitev). Po ogledu odgovori na spodnja vprašanja: 
- katere vsebine so bile predstavljene v oddaji, 
- ali so bile zanimive, 
- ali so bile po tvojem mnenju poučne, 
- si se naučil kaj novega. 
 
Opravljene naloge pošlji na e-naslov: mateja.samastur@os-ljubecna.si 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA    

 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.    

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 


