
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (6. 4. 2020–10. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

 Naslov tokratne teme je Predmetni odvisnik. Podrobno razlago, primere in 
pretvorbe si lahko pogledaš v spletni učilnici pod naslovom Predmetni odvisnik 
(Power Point predstavitev). Snov prepiši v zvezek. 
 

 Reši vaji 1 in 2 na straneh 68 in 69 v SDZ.  

 

 Razločevanje med osebkovim in predmetnim odvisnikom je včasih zelo nejasno. 
Za lažje razumevanje si prepiši spodnja dva primera (najdeš ju v SDZ na strani 
68). 

 

 
 

TOLE SI VELJA DOBRO ZAPOMNITI! 

Zanimivo je, da človeška ribica živi le pri nas. (osebkov ali predmetni odvisnik?) 

! Vedno si postavi vprašanje: Kaj je zanimivo?      Odgovor: TA stvar (da člov. ribica 

živi le   pri nas); torej osebkov 

odvisnik. 

Vem, kdo pride na obisk.  

! Vprašanje: Kaj vem?                   Odgovor: TO stvar (kdo pride na 

obisk);  

                                                                                            torej predmetni odvisnik.V SDZ reši:  

- str. 65, vaja 2 – če si jo že rešil-a, nadaljuješ z naslednjo vajo; 
- str. 70, vaja 3. 
 

 Zelo pomembno je, da vaje rešuješ SAMOSTOJNO in se v primeru kakršnih koli 
težav obrneš na učiteljico, ki ti bo svetovala, kako naprej.  

 Da pa boš prepričan-a v svoje delo, lahko v spletni učilnici preveriš rešitve  
svojih rezultatov. 



 

 Kdor še ni osvojil bralnega priznanja, lahko to naredi tudi preko e-pošte. Na 

elektronski naslov damjana.hrovat@os-ljubecna.si pošlji kratko obnovo knjige, 

ki si jo prebral/prebrala, in osnovne podatke o knjigi (ime in priimek avtorja ter 

naslov). Vesela bom tudi tvojega mnenja o prebrani knjigi. Prebereš lahko 

katero od knjig, ki jih imaš morda doma, lahko pa si pod razdelkom Knjižnica na 

šolski spletni strani v sklopu Pouk na daljavo prebereš kakšna priporočila glede 

dostopa do e-knjig. Če boš imel/imela kakšno vprašanje glede tega, mi lahko 

pišeš.  

 

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 četrtega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 8. razred, 
in sicer v poglavju 24. Dodan je še en kviz, namenjen ponovitvi besedišča, 
povezanega s hrano. 
 

 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 kvize v poglavjih 22 in 23. 

 

 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 6. 4.–10. 4. 2020,  wordov dokument: rešitve tretjega 

tedna). Preglej si jih. 

 

 S klikom na url naslov (nahaja se v spletni učilnici) Leto 1848 in Slovenci boš 

preusmerjen/-a na youtube kanal 

(https://www.youtube.com/watch?v=CFiMKOvilsw), kjer je posneta razlaga 

snovi. Poslušaj jo, nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 67─71.  

 

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

katja.medved@os-ljubecna.si  

 

GEO 
 

 Preglej in uredi miselne vzorce posameznih geografski enot Afrike ter z njihovo 
pomočjo ponovi značilnosti posameznih geografskih enot Afrike. 
 

 Po pregledu miselnih vzorcev, ki ste mi jih poslali, bi vas rada opozorila na 
naslednje:  
- V miselni vzorec ne zapisujte celih stavkov, ampak oporne točke, pojme, kratka 
pojasnila …  
- Pomagajte si z opornimi točkami v samostojnem delovnem zvezku (besede, ki 

https://www.youtube.com/watch?v=CFiMKOvilsw
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so v besedilu odebeljene). 
-  Pri zapisu podnebij in rastlinstva napišite, kako si sledijo od severa proti jugu.   
-  Pri gospodarstvu najprej naštejte najpomembnejše dejavnosti, nato na kratko 
značilnosti posamezne gospodarske panoge, npr. turizem: safari, piramide v 
dolini reke Nil, Sredozemsko morje, Rdeče morje …  
- Ne pozabite narisati kakšno znamenitost, žival, rastlino … 
- V miselni vzorec lahko dodate razlago pojmov. 
 

 Pisno odgovori na vprašanja v SDZ-ju na strani 55 pod rubriko PONOVI. Na list 
papirja napišeš vprašanja in odgovore. List skeniraš ali fotografiraš in mi ga 
pošlješ na moj mail.  
 

 Na mail helena.verdev@os-ljubecna.si mi pošlji tudi slike miselnih vzorcev 
posameznih geografski enot Afrike (Severna Afrika, Tropska Afrika, Južna Afrika). 

 
S tem smo zaključi z obravnavo Afrike, celine, ki smo jo spoznali še skupaj in sedaj s 
pomočjo posameznih geografskih enot še ponovili. Če želiš preveriti svoje poznavanje 
Afrike, imaš na strani 57 vprašanja za ponovitev (Odgovori in odgovore pojasni).    
 
 

BIO 
 

1. NALOGA 

 

 Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na straneh 50 do 53, kjer je poglavje z naslovom 

Celice potrebujejo za razgradnjo hranilnih snovi kisik.  

Tvoja naloga je, da poglavje samostojno prebereš in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek 

za biologijo, v katerega napiši naslov CELICE POTREBUJEJO ZA RAZGRADNJO 

HRANILNIH SNOVI KISIK.  

Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja in rešiš naloge. Pomagaš 

si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici Biologija 8, kjer poiščeš 3. 

poglavje Zgradba in delovanje človeškega organizma in odpreš predstavitev DIHALA 

(vstopaš kot gost).  

Vprašanja, na katera pisno odgovori v zvezek, so: 

a) Opiši pot zraka iz zunanjosti do pljuč. 

b) Preriši sliko dihal in na sliki poimenuj posamezne organe ali dele dihal, ki jih prikazujejo 

številke! 

 
vir: https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/telo/dihalaM.htm 

c) Pljučno tkivo sestavljajo številni pljučni mehurčki, ki so obdani s tankimi krvnimi žilami. 

Opiši vlogo pljučnih mehurčkov in tankih krvnih žilic pri pljučnem dihanju! 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/telo/dihalaM.htm


d) V pljučih ni živčnega in mišičnega tkiva. Na kakšen način in s pomočjo katerih organov 

poteka vdih in izdih zraka? 

e) Kje se nahajajo glasilke? Kakšna je vloga tega organa? 

f) Zakaj vhod v sapnik zapira sapnikov poklopec? 

 

2. NALOGA 

 Odpri delovni zvezek za biologijo Spoznavam svoje telo 8 na straneh 36 in 37 ter reši 

naloge od 1 do 5! 

 

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

ta naslov mi sporoči, kako opravljaš tedenske naloge, če imaš kakšne težave pri 

reševanju in predloge, kako ti lahko pomagam! 

 

KEM 1. NALOGA 

 

 V prejšnjem tednu si se naučil/naučila značilnosti in posebnosti elementov I. in II. 

skupine periodnega sistema: alkalijskih in zemeljsko alkalijskih kovin.  

V delovnem zvezku za kemijo je nekaj vaj, s pomočjo katerih boš ponovil/ponovila 

vsebino snovi. Prva vaja je na str. 63 in 64. Naslov vaje je Kako se razlikujejo kovine in 

nekovine. Vzorce kovin in nekovin lahko imaš doma, v nasprotnem primeru pa njihove 

slike poišči na spletu. Po svojih najboljših močeh reši nalogi 1 in 2 na navedenih straneh. 

 

 Naslednje vaje za ponavljanje so v delovnem zvezku na straneh 65, 66 in 67. Prvo 

nalogo z naslovom Reakcija natrija z vodo rešiš tako, da si na spletnem naslovu 

https://www.youtube.com/watch?v=cVMW8keBpRc ogledaš reakcijo natrija z vodo. 

Upam, da te ne bo motilo, ker je razlaga v hrvaškem jeziku. Na osnovi ogleda poskusa 

reši 1. nalogo. Nato skrbno preberi navodila za 2. in 3. nalogo, ki sta na straneh 66 in 67 

ter ju reši. 

 

2. NALOGA 

 Sledi samostojno učenje s pomočjo zapisa v učbeniku.  

Učbenik Kemija danes 1 odpri na strani 103. Našel/našla boš poglavje z naslovom 

Prehodni elementi. Vsebina poglavja je na straneh od 103 do 106.  

Vsebino skrbno preberi in so oglej podatke v tabeli in slike prehodnih elementov.  

Nato v zvezek za kemijo napiši naslov PREHODNI ELEMENTI in pod naslov prepiši 

kratek povzetek poglavja, ki ga najdeš na strani 106 pod rubriko Na kratko. 

Za preizkus svojega razumevanja nove snovi pisno odgovori na vprašanja na strani 106 

pod naslovom Razmisli in odgovori. 

 

 Da bo nova snov še bolj utrjena, reši še 1., 2. in 3. nalogo v delovnem zvezku na straneh 

69 in 70. 

 

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

ta naslov mi sporoči, kako opravljaš tedenske naloge, če imaš kakšne težave pri 

reševanju in predloge, kako ti lahko pomagam! 

 

FIZ  S pomočjo strani 112 in 113 v SDZ naredi poskus: OCENI PLOŠČINO SVOJE 
DLANI.  
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 S pomočjo primera »ploščina drevesnega lista« v učbeniku, stran 108, določi še 
ploščino kakšnega lista ali česa podobnega – lik nepravilne oblike (tvoja izbira), 
poslikaj in mi pošlji na darja.potocnik@os-ljubecna.si. 

  
             a) Reši naloge v SDZ, stran 114 in 115. 

b) Reši še naloge v SDZ, stran 132/ 1., 2. in 4. 

 

TIT  V spletni učilnici si preberi poglavje OBDELOVALNI POSTOPKI in v zvezek prepiši 

stran 10.  

 
DKE  Tvoja naloga v tem tednu je, da dokončaš projektno delo – analiza članka, ki se 

nanaša na kršenje pravic delavcev oziroma borbo delavcev za boljše delovne 
pogoje in plače in  ga  pošlješ na  moj elektronski naslov darja.slivnik@os-
ljubecna.si . Priloži tudi  članek. (Če je iz časopisa, ga skeniraj ali fotografiraj.) 

Če se vidimo v začetku maja in bo čas dopuščal, bodi pripravljen na kratko ustno 
predstavitev in ocenjevanje. Če se vidimo šele kasneje, bom ocenila poslane 
pisne izdelke, zato se potrudi. 

            Še nekaj navodil: 

Navodila za izdelavo, v kolikor jih nimaš, najdeš na spletni strani šole pod 
zavihkom spletne učilnice, Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 8. razred 
- https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102 

- Izberi krajši članek (novico), ki se nanaša na konkreten primer kršenja pravic 
delavcev, stavko ali delovanja sindikatov, ne strokovnega članka. 

- Bodi pozoren/pozorna, da tvoj izdelek vsebuje uvod, jedro in zaključek. 

- V jedru odgovori na vsa navedena vprašanja/naloge (enajst alinej). Na vsa ne 
boš našel/našla odgovora v svojem članku, ampak jih poišči v zvezku, učbeniku 
in PPT-ju v spletni učilnici ali drugje. 

  Če imaš kakršnakoli vprašanja, mi lahko pišeš na darja.slivnik@os-ljubecna.si. Veliko 
uspeha pri delu, pa kar pogumno. 

 

GUM  Pošlji referat o baletu, ki si ga opravil/a, na e-naslov: klara.raznoznik@os-
ljubecna.si Lahko fotografiraš s telefonom in pošlješ le fotografijo do petka, 10. 
4. 2020. 
 

 Reši spodnje naloge; s tem opraviš ponovitev snovi.  

Na spletni strani www.youtube.com poišči naslednja glasbena dela in odgovori na vprašanja. 
 
I. SLUŠNO RAZUMEVANJE  
1. Pozorno poslušaj  zvočni primer in odgovori na spodnja vprašanja tako, da obkrožiš črko 
pred pravilnim odgovorom.              
                                
vir: Ludvig van Beethoven: Simfonija št. 5                  
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1. Glasba, ki jo slišiš na zvočnem primeru, je 
A. vokalna.  
B. inštrumentalna. 
C. vokalno-inštrumentalna. 

 

 
 
4. Poimenuj glasbeno obliko, ki si jo slišal na posnetku. 

A. Koncert 
B. Sonata 
C. Simfonija 

 
2. Kdo izvaja zvočni primer? 

A. Simfonični orkester 
B. Pevski zbor 
C. Godalni orkester  

 

5. V katero glasbeno obdobje sodi zvočni primer? 
A. Rokoko 
B. Klasicizem 
C. Romantiko 

 
3. Katera skupina inštrumentov najprej predstavi 
melodijo?       

A. Godala 
B. Pihala 
C. Trobila 

 
 
 
2. Pozorno poslušaj  zvočni primer in odgovori na spodnja vprašanja tako, da obkrožiš črko 
pred pravilnim odgovorom.             
    
 
vir: Franz Schubert: Erlkönig 
               

1. Glasba, ki jo slišiš na zvočnem primeru, je 
A. vokalna.  
B. inštrumentalna. 
C. vokalno-inštrumentalna. 

4. Kdaj vstopi solistični glas? 
A. Na začetku skladbe 
B. Po daljšem uvodu 
C. Nikoli 

 
2. Kdo izvaja zvočni primer? 

A. Tenorist in inštrumentalist  
B. Basist in inštrumentalist 
C. Altistka in inštrumentalisti  

5. V katero glasbeno obdobje sodi zvočni primer? 
A. Rokoko 
B. Klasicizem 
C. Romantika 

 
3. Poimenuj glasbilo, ki spremlja pevca.   

A. Čembalo 
B. Orgle 
C. Klavir 

 
6. Poimenuj glasbeno obliko, ki si jo slišal na posnetku. 

A. Samospev 
B. Sonata 
C. Koncert 

 
 

 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Vaje za moč 

lahko poskušaš dlje časa zadržati (60 sekund), premor med vajami pa naj ostane še 

vedno vsaj 30 sekund.  

 

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

razteznimi vajami. Nato teči 12 minut v pogovornem tempu, nato spet hodi in naredi 

raztezne vaje.  

Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in se jih 

dosledno drži.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa


dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 
 

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

povezavi. 

https://app.box.com/s/97wwz5akyl8nx2v9dokeq6eraw7pejz7 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa na e-mail 

naslov sliko rešene naloge in sliko dnevnika vadbe, iz katere je moč razbrati tudi 

opravljeno vzdržljivostno nalogo 12-minutnega teka. 

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

 

Ostani aktiven! Boljše se boš počutil/počutila in lažje opravil/opravila vse šolske 

obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači sobo in se 

razgibaj. 

 

Za sprostitev lahko izzoveš družinske člane na družabno igro: 

https://app.box.com/s/q9i6fb813kh0qvi88zbkqoyh0lhpnufc 

 

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

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

– ARHITEKTURA.                     

Naslov – KOMPOZICIJA V ARHITEKTURI. 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

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

 

 

 Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici (Nemščina 2 /N2N /skupina 1). 
 

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

 

 Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici (Nemščina 2 /N2N / skupina 2) 
 
 
 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
Utrjujte pesmi iz cikla Gremo v kino: Kekčeva pesem, Bratovščina sinjega galeba, Sreča na vrvici, da boste 

besedilo znali povsem na pamet.  

Pomagajte si s posnetkom: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s 
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