
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (6. 4. 2020–10. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

 V tem tednu boš ponovil/ponovila svoje znanje o ločilih. V spletni učilnici 
Slovenščina 9 najdeš v 8. poglavju PPT-predstavitev z naslovom Ločila. Prepiši jo 
v zvezek. 

 V SDZ reši naloge na straneh 135─146. Rešitve preveri s pomočjo iRokusa, 
najdeš pa jih tudi v spletni učilnici v poglavju 9. 

 V drugi polovici tedna boš v spletni učilnici, v poglavju 8, našel/našla kviz 
Preverimo pravopisno znanje. Reši ga! 
 

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 četrtega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 9. razred, 
in sicer v poglavju 24.  
 

 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 
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 so v poglavju Pouk na daljavo rešitve nalog prejšnjega tedna. 

Preglej si jih. 

 

 S klikom na url naslov (nahaja se v spletni učilnici) Komunistični prevzem oblasti 

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

nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 44–51.  

 

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

katja.medved@os-ljubecna.si  

 

GEO 
 

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

 Vsak član skupine predstavi eno zanimivost iz naslova vaše projektne naloge. 
Zapis naredite na list papirja, ki ga skenirate ali fotografirate in mi ga pošljete, 
vsak zase, ne pošiljajte ga vodji skupin. Med sabo se znotraj skupine dogovorite, 
da ne boste izbrali iste zanimivosti. Ne pozabite na fotografije. Zapis lahko 
oblikujete tudi računalniško.  

mailto:katja.medved@os-ljubecna


 

 Preberi besedilo pod naslovom VARSTVO NARAVE v SDZ na straneh 96−97 in 
reši naloge na straneh 98−99.  
 

BIO 
 

1. NALOGA 

 Naloge za utrjevanje znanja iz poglavja o dokazih evolucije so objavljene v šolski 

spletni učilnici, kjer poiščeš učilnico Biologija 9. Vstopaš lahko kot gost.  

 V spletni učilnici Biologija 9 odpri poglavje 6, kjer si lahko ogledaš power point 

predstavitev DOKAZI EVOLUCIJE.  

 Nato odpri Wordovo datoteko z naslovom Utrjevanje znanja dokazi evolucije. Delovni 

list lahko natisneš, rešiš in ga prilepiš v zvezek za biologijo. Druga možnost pa je, da 

napišeš naslov delovnega lista v zvezek, kamor pisno odgovoriš na vprašanja.    

 

2. NALOGA 

 Odpri učbenik za biologijo Razišči skrivnost živega na straneh 99 do 103, kjer je 

poglavje z naslovom Urejanje množice podatkov o raznolikosti živih bitij v sisteme. 

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

biologijo, v katerega napiši naslov UREJANJE MNOŽICE PODATKOV O RAZNOLIKOSTI 

ŽIVIH BITIJ V SISTEME. Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da besedilo v modri pisavi 

prepišeš in nato odgovoriš na vprašanja ali rešiš naloge.  

Pomagaš si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici za Biologijo 9, kjer 

poiščeš 7. poglavje SISTEMATIKA in odpreš predstavitev RAZVRŠČANJE ŽIVIH BITIJ V 

SISTEME (vstopaš kot gost).  

Vprašanja so: 

a) Biologi so pred 18. stoletjem iste živalske vrste različno poimenovali. Njihova imena so 

bila dolga in zapletena. Zato se je pokazala potreba po enotnem poimenovanju vrst. 

Enotno poimenovanje vrst je v 18. stoletju uvedel švedski naravoslovec Carl Linne. 

Uvedel je tako imenovano dvojno ali dvočlensko latinsko poimenovanje vrst, ki ga 

uporabljamo še danes. Opiši, kaj je značilno za dvojno poimenovanje vrst! 

b) Vrsta je osnovna sistematska enota pri razvrščanju organizmov v sisteme. Kaj je 

značilno za organizme, ki pripadajo isti vrsti? 

c) Poleg vrste poznamo še višje sistematske enote. Naštej jih po pravilnem zaporedju od 

vrste navzgor! 

d) Razvrščanje živih bitij v sisteme pa ne temelji le na primerjavi zunanjega videza in 

zgradbe. Za razvrščanje sta zelo pomembna tudi dedni zapis in evolucijska sorodnost. 

Kakšen sistem razvrščanja tako nastane? 

e) Kako se naravni sistem loči od umetnega sistema, ki so ga skozi zgodovino tudi pogosto 

uporabljali? 

f) Na strani 101 je prikaz razvojnega ali evolucijskega drevesa rastlin. S pomočjo slike 

dopolni in prepiši sledeči tekst: 

Skupni prednik vseh rastlin na Zemlji so bile __________ alge. Te so v svoji steljki imele 

zeleno listno barvilo v kloroplastih, kar je podedoval ves rastlinski svet. Prve 

____________ rastline so bili protovci. Iz njih so se najprej razvili______________, nato 

pa še praprotnice. Praprotnice semenke so bile pomembne za razvoj v smeri višje 

razvitih rastlin, kot so _____________in kritosemenke.   

g) Shema prikazuje razvojno drevo vretenčarjev. Po zgornjem zgledu opiši razvoj 

vretenčarjev! 



 
                              SKUPNI PREDNIK 

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 začel/začela učiti o ogljikovih hidratih.  

 

 V tem tednu se boš samostojno s pomočjo zapisa v učbeniku naučil/naučila nekaj o 

disaharidih in polisaharidih. Čeprav imajo zapletena imena, so to snovi, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo in dobro poznamo njihove lastnosti. Primer disaharida je 

običajen sladkor saharoza. Škrob, ki je sestavina mnogih živil v naši prehrani, pa je 

predstavnik polisaharidov.  

Odpri učbenik Kemija danes 2 na straneh od 85 do 88. Preberi vsebino pod naslovi 

Disaharidi nastanejo iz monosaharidov, Hidroliza disaharidov in Polisaharidi. Sledi 

oblikovanje zapiskov v zvezku za kemijo. 

 

 Najprej napiši naslov DISAHARIDI NASTANEJO IZ MONOSAHARIDOV. Zapiske oblikuj z 

odgovori na naslednja vprašanja: 

a) Katera dva predstavnika disaharidov sta opisana v tem poglavju? 

b) Koliko molekul monosaharidov se poveže v disaharid? 

c) Kako se imenuje kemijska reakcija nastanka disaharidov in po čem je dobila ime? 

d) Kako je zgrajen namizni sladkor saharoza in iz katerih rastlin ga pridobivajo? 

e) Kaj se zgodi pri kemijski reakciji hidrolizi disaharidov? 

f) Kje lahko takšne reakcije s pomočjo encimov potekajo (pomisli na sladkarije, ki jih 

jemo)? 

 

 Nato napiši naslov POLISAHARIDI. Zapiske oblikuj z odgovori na naslednja vprašanja: 

a) Koliko monosaharidnih enot lahko vsebujejo polisaharidi? 

b) Pojasni, zakaj so polisaharidi naravni polimeri! 

c) Katera sta najbolj znana predstavnika polisaharidov? Kje v naravi se nahajata? 

d) Kako se v svoji kemijski zgradbi in lastnostih razlikujeta škrob in celuloza? 

 

2. NALOGA 

 V nadaljevanju boš preveril/preverila razumevanje poglavja o disaharidih in 

polisaharidih. Odpri delovni zvezek za kemijo na strani 60 in reši 1. nalogo z naslovom 

Saharoza je disaharid. Ker je saharoza običajen sladkor, domnevam, da njene lastnosti 

dobro poznaš. Veliko glukoze vsebujejo rozine in drugo sadje. Monosaharid glukoza je 
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pri sobnih pogojih bela trdna snov, ki ima nizko tališče in je zelo dobro topna v vodi. 

Sadju daje prijetno sladek okus. 

 

 V delovnem zvezku na straneh 62 in 63 reši 2., 3. in 4. nalogo. Naslovi nalog so Tudi 

maltoza in laktoza (mlečni sladkor) sta disaharida, Živeti z diabetesom in Reši uganko. 

 

 V delovnem zvezku na strani 64 te čaka še zadnja naloga z naslovom Od glukoze do 

škroba in celuloze. Skrbno preberi navodila in jo reši! 

 

 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  V zvezek napiši naslov POTENCIALNA ENERGIJA. 
 

 V spletni učilnici je PPT o KINETIČNI IN POTENCIALNI ENERGIJI.  
V njem in v učbeniku, strani 48, 49 in 50, si preberi vse o POTENCIALNI ENERGIJI 
ter s pomočjo navedenega odgovori v zvezek na vprašanja: 
 
1.  
a) Katera telesa imajo potencialno energijo? 
b) Zaradi česa imajo telesa potencialno energijo? 
c) Kako označimo potencialno energijo? 
č) Katera je osnovna enota za potencialno energijo? 
d) Posledica česa je potencialna energija? 

 
2. 
a) Od česa in kako je potencialna energija odvisna? 
b) Kdaj se potencialna energija telesu povečuje in kdaj zmanjšuje? 
c) Dodaj dva primera, ko se telesu potencialna energija povečuje in  
    dva primera, ko se telesu potencialna energija zmanjšuje. 
č) V katerem primeru je potencialna energija negativna? 
d) Je povečanje potencialna energija odvisno od opravljene poti? 

 
3. 
a) Kako izračunamo potencialno energijo (dve enačbi)? 
 

 Iz  PPT o KINETIČNI IN POTENCIALNI ENERGIJI izpiši še IZREK  
O POTENCIALNI ENERGIJI. 
 

 V SDZ reši na strani 50/1., 2., 3. nalogo in na strani 51/4., 5., in 6.  
nalogo. 

 

 Če imaš kakšno vprašanje, mi ga pošlji na naslov darja.potocnik@os-ljubecna.si  
  

GUM  Pošlji referat o baletu, ki si ga opravil/opravilaa, na e-naslov:  

9. a: bernarda.pkink@os-ljubecna.si  
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9. b:  klara.raznoznik@os-ljubecna.si 

Lahko fotografiraš s telefonom in pošlješ le fotografijo do petka, 10. 4. 2020. 

 

 Reši spodnjo nalogo; s tem opraviš ponovitev snovi.  
 

ANALIZA NOTNEGA GRADIVA 

 

1. Kakšen je naslov pesmi? _______________________________________               

2. Kdo je avtor skladbe? ________________________________________            

3. Kdo je avtor besedila? _________________________________________           

4. Kakšna je pesem po izvoru? ____________________________________     

5. V skladbo vpiši eno dinamično oznako.  

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 opravi 12 minut teka. Ogrej se z 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-
dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 
 

 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) pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa na e-mail 
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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 9. Tvoja druga  naloga je iz likovnega 

področja – ARHITEKTURA.                     

Naslov – KRAJINSKA ARHITEKTURA. 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NEMŠČINA 
(NI3) 

 

 V zvezek napiši naslov in iz učbenika 112/1 prepiši pridevnike, ki pomenijo 
značaj človeka. Besede prevedi s pomočjo slovarčka zadaj (140-148). 

 
Was für ein Typ ist Thomas? = Kakšen tip človeka je Thomas? 

 
ruhig = miren (te besede ni v slovarčku) 
 

 Nato prepiši dialog: 
 
A: Wie ist dein Vater? = Kakšen je tvoj oče? 
B: Er ist tolerant und sportlich. 
 

 Kakšne so osebe? Opiši jih! 
- ich :________________ 

 

- meine Eltern: ____________ 
 

 Kako bi opisal-a spodnji osebi? 
 

 

https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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Er ist ____________ , ______________ und ________________, … 
Sie ist ____________ , _____________ und ________________ ,… 
 
 

 V DZ 81 reši 1. vajo. 
 

 
Upam, da ti vaje prejšnjega tedna niso povzročale preveč težav. 
V primeru kakršnih koli težav, dvomov, vprašanj, nejasnosti, me lahko dosežeš na 
naslovu petra.merc@os-ljubecna.si 
 
Sicer pa ti želim veliko potrpežljivosti, jeklene volje, poguma in vztrajnosti tudi za čas, 
ko se ti res ne bo nič dalo. 
 
      Lass es dir gut gehen! Bleibe optimistisch!   (Imej se lepo! Ostani optimističen/na!) 

                                                                                                  
 

RETORIKA  Oglej si prispevek o globalizaciji na naslovu: 
(https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4810) 

 Razmisli, kaj je po tvojem mnenju globalizacija ─ priložnost ali grožnja. Na e-
naslov mateja.samastur@os-ljubecna.si mi pošlji zapis, v katerem se boš 
opredelil/opredelila o tem, ali je globalizacija po tvojem mnenju priložnost ali 
grožnja. Svoje mnenje dobro utemelji! 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA  Vsa navodila za delo najdeš v spletni učilnici (Nemščina 3  / N2N)      
 
 

 

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 

 

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

