
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (14. 4. 2020–17. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

 V tem tednu boš ponovil svoje znanje o besedilnih vrstah  VABILO, OPRAVIČILO, 
ZAHVALA, PROŠNJA, ŽIVLJENJEPIS, ki si  jih spoznal v tem oz. v preteklih letih. 
 

 Najprej si v SDZ na  str. 101, 102 ponovno preberi miselni vzorec Vrste besedil. 
 

 Nato v spletni učilnici Slovenščina 9 v 10. poglavju poglej PPT-predstavitev, ki 
pregledno povzema značilnosti zgoraj naštetih besedilnih vrst in jo prepiši v 
zvezek na stran za neumetnostna besedila. 
 

 V zvezek na stran za neumetnostna besedila reši učni list z nalogami iz 
besedilnih vrst, ki ga prav tako najdeš v spletni učilnici v 10. poglavju. Zahtevano 
nalogo z učnega lista napiši v zvezek in fotografiraj ali pa v Wordov dokument in 
pošlji svoji učiteljici za slovenščino na njen elektronski naslov.  Pri pisanju bodi 
pozoren tudi na pravopis! 
 

 Reši interaktivne naloge na spletni strani 
https://eucbeniki.sio.si/slo1/2191/index.html na str. 163-167. Rešitve nalog 
lahko sproti preverjaš. 
 

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 petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 9. 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 so v poglavju Pouk na daljavo 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 
naložene rešitve nalog prejšnjega tedna. Preglej si jih. 
 

 S klikom na url naslov (nahaja se v spletni učilnici Pouk na daljavo 14. 4. 2020 – 
17. 4. 2020 ) Slovenci na zahodni in severni meji po koncu druge svetovne 
vojne boš preusmerjen/-a na youtube kanal, kjer je posneta razlaga snovi. 
Poslušaj jo, nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 52 - 56.  
 

 Če česa ne razumeš, mi lahko vprašanje posreduješ na moj mail 
katja.medved@os-ljubecna.si  
 

https://eucbeniki.sio.si/slo1/2191/index.html
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GEO 
 

 PROJEKTNA NALOGA 
Z vodji skupin smo imele prejšnji teden videokonferenco in se odločile, da 
začnemo s predstavitvami projektnih nalog. Prva predstavitev bo v petek. 17. 4. 
2020, ob 11. uri. Prva bo svojo projektno nalogo z naslovom Obpanonske 
pokrajine predstavila 4. skupina.  
 
Ostali zaključite z izdelavo projektne naloge (poročilo in predstavitev).  
 

BIO 
 

 Odpri učbenik za biologijo Razišči skrivnost živega na strani 103, kjer je poglavje 
z naslovom Človek – samostojna veja na evolucijskem drevesu. Tvoja naloga je, 
da poglavje skrbno prebereš in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za biologijo, v 
katerega napiši naslov ČLOVEK – SAMOSTOJNA VEJA NA EVOLUCIJSKEM 
DREVESU.  
Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja. Pomagaš si lahko 
tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici za Biologijo 9, kjer poišči 8. 
poglavje RAZVOJ ČLOVEKA in odpri predstavitev z istim naslovom (vstopaš kot 
gost).  
 

Vprašanja: 
a) Človek je danes edini živeči predstavnik družine človečnjakov. Uvrsti človeka v 

naravni sistem, pri tem si pomagaj s stranjo 102 v učbeniku! 

 Domena: EVKARIONTI (organizmi, ki imajo celice s celičnim jedrom) 

 Kraljestvo: ________________________ 

 Deblo: ___________________________ 

 Razred: __________________________ 

 Red: ____________________________ 

 Družina: ČLOVEČNJAKI 

 Rod: ____________________________ 

 Vrsta: misleči človek, Homo sapiens 
 

b) Katere skupine živali še poleg človeka uvrščamo med primate ali prvake? 
c) Izpiši skupne značilnosti reda prvakov ali primatov! 
d) Kdaj se je začel razvoj prednikov prvakov? 
e) Kdaj se je pričel razvoj človečnjakov, ki imajo skupnega prednika s šimpanzi? 
f) Katere nove pridobitve so v svoji evoluciji razvili človečnjaki. 

 

 Ponovno obišči spletno učilnico BIOLOGIJA 9 in poglavje 8 RAZVOJ ČLOVEKA. V 
Wordovem dokumentu Evolucija človeka preberi značilnosti posameznih skupin 
človečnjakov in njihov razvoj. 
 

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 

 Obišči šolsko spletno učilnico Kemija 9. V uvodnem poglavju Splošno boš 
našel/našla preverjanje znanja iz poglavja o ogljikovih hidratih, kjer je povezava 
na 1ka. Sestavila sem preprost test, kjer izbiraš odgovore. Ko prideš do konca, 
lahko vidiš svoj rezultat, kaj je bilo prav in kaj narobe. Po končanem reševanju 
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mi na elektronski naslov marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. sporoči, kako uspešen/ 
uspešna si bila. 
 

2. NALOGA 

 Odpri delovni zvezek Kemija danes 2 na straneh 66 in 67. Reši naloge za 
utrjevanje znanja, ki so pod naslovom Organske kisikove spojine. Nalog je deset. 
Reši vse. Nato v spletni učilnici preglej pravilnost svojih rešitev, ki bodo 
objavljene v prihodnjem tednu. 

 

FIZ  

 V zvezek napiši naslov POTENCIALNA ENERGIJA – utrjevanje. 
 

 Reši naloge: 
Učbenik, stran 50/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. naloga. 
SDZ, stran 65/14., 15., 16. in 17. naloga. 

 

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

 

 Rešitve teh nalog bom dala naknadno v spletno učilnico. Prosim, če jih natančno 
pregledaš in popraviš svoje napake. 
 

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 
naslova: 
9.a: bernarda.pkink@os-ljubecna.si  
9.b: 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.  
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http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-
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 atletika. Sledi navodilom, ki se nahajajo na 
spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/97wwz5akyl8nx2v9dokeq6eraw7pejz7 
 

 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 9. Ta teden je tvoja naloga vezana na 
praznične dni.  

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NEMŠČINA 
(NI3) 

 Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici šole. Pod predmeti poišči Izbirni 
predmeti/nemščina 3/  NI3  ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-1 

 

RETORIKA  

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N  Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici šole. Pod predmeti poišči Izbirni 
predmeti/nemščina 3/  N2N  ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-2 

 

 
NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  

 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 
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PTIČJE STRAŠILO: https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA  
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