
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (14. 4. 2020–17. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

 Tokrat boš spoznal-a krajevni odvisnik. Najprej si preberi in prepiši razlago, ki jo 
najdeš v spletni učilnici https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359 

 

 Naslov naslednje enote je Časovni odvisnik. Ponovno si razlago preberi in 
prepiši s spletne učilnice (naslov je že v prvem odstavku). 

 

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 petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 8. razred, 
in sicer v poglavju 25.  
 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, vadi dodatne 
naloge preteklih tednov, ko smo delali na daljavo, ali pa poišči vaje med ostalimi 
poglavji spletne učilnice. 

 

 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: Pouk na daljavo 14. 4. – 17. 4. 2020,  wordov dokument: rešitve 

četrtega tedna). Preglej si jih. 

 

 V tem malce skrajšanem učnem tednu boš snov (Revolucionarno leto 1848, 

Slovenci in leto 1848; SDZ 2. del str. 61 - 71) ponovil z namenom, da jo utrdiš.  

 

 Za utrjevanje imaš na voljo spodnja vprašanja. Zapišeš lahko odgovore ali pa 

izdelaš miselni vzorec. Izdelano poslikaj in pošlji na vpogled svoji učiteljici 

zgodovine do 20. 4. 2020.  

1. Nasprotje med sveto alianso in meščanstvom je izhajalo iz različnih idejnih 

predstav o družbi. Zapiši tri različne idejne predstave in njihove značilnosti.  

2. Opiši dosežke Francozov v revoluciji 1848. 

3. Pojasni pojem pomlad narodov. 

4. Katere nacionalne zahteve so postavljali narodi leta 1848? 

5. Čeprav so revolucije leta 1848 doživele poraz, pa so doprinesle k preboju 

nekaterih idej. Navedi te ideje. 

6. Kakšne spremembe je prinesla revolucija leta 1848 v Avstrijskem cesarstvu? 

7. Kakšne so bile zahteve kmetov v avstrijskem cesarstvu? 

8. Opiši kulturno gibanje Slovencev v prvi polovici 19. stoletja. 

9. Opiši razlike med obema taboroma na Slovenskem. 

10. Kakšna je bila vsebina prvega slovenskega političnega programa? 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359


 

GEO 
8a 
 

 Pisno odgovori na vprašanja v SDZ-ju na strani 57 pod rubriko Odgovori in 
odgovore pojasni. Na list papirja napišeš vprašanja in odgovore. List skeniraš ali 
fotografiraš in mi ga pošlješ na moj mail. Ko bom dobila odgovore od vseh vam 
bom v spletno učilnico dala rešitve. 
S temi vprašanji smo zaključili z obravnavo Afrike.  

 

 Uvod v novo celino Severno Ameriko bomo imeli preko videokonference, v 
četrtek, 16. 4. 2020 ob 11. uri. Vabila boste dobili na svoj mail. Na tiste, iz 
katerih ste mi pošiljali domače naloge.   

 

BIO 
8b 
 

 Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na strani 57, kjer se začne poglavje z naslovom 

Transportni sistem.  Sestavljajo ga 4 podpoglavja: 

o Kri prenaša snovi po telesu 

o Srce poganja kri po krvnem obtoku 

o Limfa sodeluje pri obrambi organizma 

o Izločala izločajo odpadne snovi. 

Tvoja naloga je, da prebereš vsebino prvih dveh podpoglavij in si ogledaš slike. Nato 

odpri zvezek za biologijo, v katerega napiši naslov TRANSPORTNI SISTEM in podnaslov 

KRI PRENAŠA SNOVI PO TELESU. Pod podnaslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš 

na vprašanja. Pomagaš si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici za 

Biologijo 8, kjer poiščeš 3. poglavje Zgradba in delovanje človeškega organizma in 

odpreš predstavitev OBTOČILA (vstopaš kot gost).  

 

 Oblikovanje zapiskov v zvezek za biologijo: 

KRI PRENAŠA SNOVI PO TELESU 

Vprašanja: 

a) Preriši shemo zgradbe krvi. 

 
b) Opiši sestavo krvne plazme in pojasni njeno vlogo v telesu! 

c) Krvne ploščice se strokovno imenujejo trombociti. Kakšno nalogo imajo? 

d) Rdeča krvna telesca ali eritrociti so v krvi najštevilčnejše celice. Kje nastajajo in kakšno 

nalogo opravljajo? 

e) Razloži, kako so rdeča krvna telesca povezana s krvno skupino, ki jo podedujemo od 

staršev? 

f) Kakšno nalogo imajo bela krvna telesca ali levkociti? 



g) Na kaj kaže povečano število belih krvnih telesc v krvi? 

 

 Na strani 60 in 61 je poglavje Srce poganja kri po krvnem obtoku. Preberi poglavje, nato 

napiši naslov poglavja v zvezek in pisno odgovori na vprašanja. 

SRCE POGANJA KRI PO KRVNEM OBTOKU 

Vprašanja: 

a) Kakšno nalogo v krvnem obtoku opravlja srce? 

b) Preriši shemo srca v zvezek in poimenuj označene dele! Vstavi pojme: srčne zaklopke, 

levi preddvor, desni preddvor, levi prekat (ventrikel), desni prekat (ventrikel). 

 
c) Opiši delovanje srca! 

d) Krvni obtok sestavljajo žile dovodnice ali vene, žile odvodnice ali arterije in najtanjše 

žile lasnice ali kapilare. Za vsako vrsto žil opiši značilnosti v zgradbi in pretoku krvi! 

e) Veli krvni obtok obsega kroženje krvi od srca do tkiv in nazaj v srce. Katero nalogo pri 

tem opravi veliki krvni obtok. 

f) Mali ali pljučni krvni obtok obsega pot iz srca v pljuča in nazaj v srce. Kakšna je naloga 

malega krvnega obtoka. 

g) Preriši shemo v zvezek, v njej obkroži ter poimenuj mali in veliki krvni obtok! 

 

 

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

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si


mi sporoči, kako opravljaš tedenske naloge, če imaš kakšne težave pri reševanju in predloge, 

kako ti lahko pomagam! 

KEM 1. NALOGA 

 Učbenik Kemija danes 1 odpri na strani 107. Našel/našla boš poglavje z naslovom 

Železo in jeklo. Vsebina poglavja je na straneh od 107 do 109. Vsebino skrbno preberi in 

si oglej sliko poskusa 2 Poiščimo krivca za rjavenje in preglednico 5, kjer so prikazani 

načini zašite železa pred rjavenjem.  

Nato v zvezek za kemijo napiši naslov ŽELEZO IN JEKLO in pisno odgovori na vprašanja.  

ŽELEZO IN JEKLO 

Vprašanja:  

a) Opiši lastnosti železa. 

b) Pridobivanje železa iz rude poteka v plavžih. Zakaj pri pridobivanju železa iz rude 

potrebujejo koks in apnenec? 

c) Kako iz surovega železa pridobijo jeklo? 

d) Pojasni, v kakšnih pogojih železo rjavi? 

e) Zapiši kemijsko enačbo za kemijsko reakcijo, ki poteka pri rjavenju železa? 

f) Opiši načine, kako železo zavarujemo pred rjavenjem? 

 

2. NALOGA 

 V spletni učilnici kemija 8 v poglavju 7 Elementi v periodnem sistemu poišči dostop do 

preverjanja znanja o kemijskih elementih na 1ka. in naloge reši. Na koncu, ko boš 

rešil/rešila vse naloge, bo program pokazal, koliko si znal/znala.  

Po končanem reševanju mi na elektronski naslov marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. sporoči, 

kako uspešen/ uspešna si bila. 

FIZ 1. naloga 

 S pomočjo ppt Ploščina in tlak, ki je v spletni učilnici, si prepiši vse, 
kar piše v 14. prosojnici (Porazdelitev sil) in vse, kar piše o TLAKU v   
17., 18. in 19. prosojnici. 
 

 Vse, kar piše o tlaku, si preberi tudi v učbeniku na straneh 110, 111,   
112. 
 

 V zvezek prepiši ZGLED (Računanje tlaka pod opeko) iz učbenika, 
stran 111 ter primere, kdaj je tlak večji in kdaj manjši (učbenik,    
stran 112). 

2. naloga 

 V zvezek reši naloge iz učbenika, stran 113/ 1. in 2. naloga ter stran 
114/ 3., 4., 5., 6. in 7. naloga. 
 

 Rešene naloge slikaj in pošlji na elektronski naslov   
darja.potocnik@os-ljubecna.si.  
 

 Odgovore teh nalog bom naknadno dodala v spletno učilnico. Primerjaj jih s 
svojimi in popravi morebitne napake. 
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TIT  Doma poišči različne polizdelke iz KOVINE (pločevina, žica , palice, profili) in 

naredi poljuben izdelek iz teh materialov.  

V zvezek napiši katere materiale  in kakšno orodje si uporabil pri delu.  

Opiši tudi potek izdelave oz. tehnološki list. Narejen izdelek slikaj, fotografijo pa  

pošlji na moj elektronski naslov.   

 
DKE  Če še nisi, mi pošlji projektno delo – analizo članka  do četrtka 16.4. 

 Ponavljanje in utrjevanje snovi: na spletni strani šole pod zavihkom spletne 
učilnice, Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8 je objavljena PPT- 
predstavitev, ki naj ti bo v pomoč pri utrjevanju snovi iz sklopa Slovenija, 
Evropska unija in svet. https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102   

 Na koncu ppt-ja imaš tudi ponovitev snovi iz 7. razreda o nastanku Evropske 
unije. Ponovi in dopolni zapis iz lanskega leta - dodaj temeljne dokumente in 
predpise, ki jih najdeš v svojem učbeniku na str. 63. 

 Na moj elektronski naslov darja.slivnik@os-ljubecna.si pošlji (skeniraj ali 
fotografiraj)  zapis snovi Slovenija – članica EU, ki si ga moral-a narediti v prvem 
tednu šole na daljavo. 

 

GUM  V preteklem tednu ste imeli kar precej dela s pisanjem, zato boste v prihajajočem, 5. 

tednu, malce ustvarjali ob poslušanju in petju.  

 

 Poslušaj posnetek https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw. Na posnetku 

poje Doris Day, ameriška pevka in igralka iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ko je tudi 

muzikal kot glasbeni film doživel svoj razcvet. Pesem je iz filma »Mož, ki je preveč 

vedel«, znamenitega režiserja Alfreda Hitchcocka. 

 

 Ob refrenu »Que sera, sera« poskusi zapeti besedilo »Ostani doma«. Malo za šalo, malo 

zares. Peti je lepo, kajne.  

 

 Tokrat ni potrebno ničesar pošiljati. Vsi, ki vam še ni uspelo poslati prejšnje naloge, pa 

jo opravite in pošljite najkasneje do naslednjega petka, 17.4., na naslov: 

klara.raznoznik@os-ljubecna.si 

Lahko slikaš s telefonom in pošlješ le fotografijo. 

 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število vaj 

za moč lahko poskušaš povečati iz 4 na 6 in zadržiš 60 sekund, premor med vajami pa 

naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.  

 

 Enkrat tedensko, sam ali skupaj s starši, opraviš 12 minut teka. Ogreješ se z hojo, in 

razteznimi vajami. Nato tečeš 12 minut v pogovornem tempu, nato spet hodiš in 

narediš raztezne vaje.  

Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in te prosimo, 

da se jih dosledno držiš.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-
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dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 
 
Pred in takoj po 12 minutnem teku si izmeri šrčni utrip. Pri tem si lahko pomagaš s 

športno uro, če jo imaš. Ta  dva podatka tudi zapiši v dnevnik aktivnosti, zraven 12 

minutnega teka. 

Pri teku lahko uporabiš tudi aplikacijo za pametne telefone.  

Podrobnejša navodila zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj tek, najdeš na 

spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  

 

 V tem tednu je tema tvoje naloge košarka. Sledi navodilom, ki se nahajajo na spodnji 

povezavi. 

https://app.box.com/s/2ueigt8m3horo2u4zzdd1akmc4luxs5t 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči mesec, pošlji svojemu učitelju-učiteljici 

športa na e-mail naslov sliko rešene naloge, sliko dnevnika vadbe in dokumentirani 12 

minutni tek. Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-

naslovi-uciteljev/ 

 

Ostani aktiven! Boljše se boš počutil in lažje opravil vse šolske obveznosti. Vsakih 45 

minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in se razgibaj. 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA 

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8. Ta teden je tvoja naloga vezana na 

praznične dni.  

 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

 
NEMŠČINA (N2N) skupina ob PON 7. uro in ČET 6. uro 

 

 

 Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici šole. Pod predmeti poišči Izbirni 
predmeti/nemščina 2/ 8 N2N – 1. skupina ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386 
 

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

 

 Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici šole. Pod predmeti poišči Izbirni 
predmeti/nemščina 2/ 8 N2N – 2. skupina ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-2 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 
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 Čas je za pomladne pesmice! Vabiva vas, da ob poslušanju in petju uživate. 

 Pomagajte si s posnetki pevke Marjane Deržaj: 
ZVONČKI IN TROBENTICE: https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU 
PTIČJE STRAŠILO: https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA  
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