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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (20. 4. 2020–24. 4. 2020) 

V začetku maja smo načrtovali kulturni dan, v okviru katerega bi raziskovali Celje in spoznavali 

ustanove v Celju. Zaradi izrednih razmer se v večjih skupinah verjetno še nekaj časa ne bomo 

sprehajali po Celju. Kulturni dan pa bomo kljub temu izvedli, le da bomo spoznavali Celje na 

drugačen način, preko spleta. En dan v tednu (dan si lahko izberete sami) namenite kulturnemu 

dnevu in se s pomočjo turističnega vodnika sprehodite po Celju. Po virtualnem sprehodu svoje 

znanje  preverite s pomočjo kvizov. Podrobne informacije o kulturnem dnevu  najdete v spletni 

učilnici z imenom KULTURNI DAN.  

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

● V spletni učilnici Slovenščina 9 pod poglavjem 1 boš našel/našla PPT-
predstavitev z naslovom KNJIŽEVNOST MED OBEMA VOJNAMA. To 
predstavitev si preberi in jo prepiši v zvezek za SLJ na stran za umetnostna 
besedila. Tokrat boš podrobneje spoznal/spoznala ekspresionizem, slogovno 
smer, ki je prevladovala na začetku tega obdobja, v prihodnjih urah pa boš 
spoznal/spoznala še drugo slogovno smer iz obdobja med obema vojnama, to je 
socialni realizem. V okviru ekspresionizma boš spoznal/spoznala tudi pesnika 
Srečka Kosovela (ni si potrebno prepisati vseh podatkov o njem, ki so v PPT-
predstavitvi, ampak si lahko narediš miselni vzorec s ključnimi podatki).   

   Če želiš, lahko prisluhneš kratkemu posnetku oddaje o njem na povezavi  
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174266580 . 

● V SDZ na str. 212 preberi pesem Srečka Kosovela  Jutro na Krasu in reši naloge, 
povezane z njo. Nato preberi še pesem Rdeča raketa, ki jo najdeš na str. 213 v 
SDZ ter reši naloge na str. 213, 214. Rešitve nalog preveri s pomočjo snopiča 
rešitev v spletni učilnici ali na strani iRokus. 

● V zvezek napiši naslov Srečko Kosovel: Rdeča raketa in prepiši modri okvirček s 
strani 214 v SDZ. Nato prepiši navodilo naslednje naloge ter jo reši: 

Primerjaj pesmi Jutro na Krasu in Rdeča raketa. Napiši zaokroženo besedilo, ki bo 
obsegalo največ 6 povedi, in izpostavi 2 podobnosti in 2 razliki med pesmima (upoštevaj 
vsebinsko in oblikovno plat).  

● V spletni učilnici v poglavju 3 najdeš kviz z naslovom Literarna teorija, s katerim 
preveriš svoje znanje o slovenski književnosti, pesniških sredstvih ipd. Reši ga! 

MAT ● Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 
MATEMATIKA, nato Matematika 9. 
 

TJA ● Naloge šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 9. razred, in 
sicer v poglavju 27. 
 

● Če ti ostane 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 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174266580
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174266580
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174266580
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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 20. 4. 2020–24. 4. 2020 naložene 

rešitve nalog prejšnjega tedna. Preglej si jih. 

● S klikom na URL-naslov (nahaja se v spletni učilnici) Življenje v socialistični 
Sloveniji boš preusmerjen/-a na youtube kanal, kjer je posneta razlaga snovi. 

● Poslušaj jo, nato pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 57─60. 

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

GEO 
 

 PROJEKTNA NALOGA 
Predstavitev projektnih nalog, ki bodo potekale preko videokonferenc.  
 

V sredo, 22. 4., je svetovni dan Zemlje. Šolam je v tednu, ko obeležujemo svetovni dan 
Zemlje, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo brezplačen ogled filma Žejni svet, 
režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno 
potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za 
preživetje človeka – vodo. Ogled filma so v sodelovanju omogočili 
sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Akademske in raziskovalne 
mreže Slovenije (Arnes). 

Film bo za ogled na voljo na Arnesovem video portalu: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

 

BIO 
 ● Odpri učbenik za biologijo Razišči skrivnost živega na strani 107, kjer se začne 

novo poglavje z naslovom Ekologija – preučevanje organizmov v okolju.  Ta 
naslov zapiši v zvezek. Tvoja naloga je, da ponoviš osnovne pojme iz ekologije in 
pisno v zvezek odgovoriš na vprašanja. Lažje ti bo, če boš pred začetkom 
odgovarjanja na vprašanja prebrala/prebral besedilo v učbeniku na strani 108. 

a)      Zakaj organizmi ne morejo preživeti brez povezanosti z okoljem? 

b)      Zakaj je akvarij umeten ekosistem, gozd pa naravni ekosistem? 

c)       Kakšno vlogo v vsakem ekosistemu imajo proizvajalci (zelene rastline)? 

d)   Kaj zelene rastline potrebujejo iz okolja, da lahko opravljajo svojo vlogo v 
naravi? 

e)      Kdo so in kakšno vlogo v okolju imajo potrošniki? 

mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
http://www.bf.uni-lj.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li
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f)       Kdo so in kakšno vlogo v okolju imajo razkrojevalci? 

g)      Kateri del ekosistema je biotop in kateri biocenoza? 

h)      Kaj se v ekosistemu dogaja s snovmi? 

i)        Kaj se v ekosistemu dogaja z energijo? 

● Obišči spletno stran in spletno učilnico za biologijo 9. Tukaj te čaka interaktivni 
kviz za preverjanje znanja o evoluciji in razvrščanju organizmov. Reši kviz in 
preglej uspešnost svojega dela! Na moj spletni naslov (marjeta.gmirt@os-
ljubecna.si ) poročaj o svoji uspešnosti. Izračunaj odstotek uspešnosti in se 
oceni. Pri tem bodi pošten/poštena! 

KEM 
● V zvezek za kemijo napiši naslov MNOŽINA SNOVI. Pod naslov prepiši: 

● RELATIVNA ATOMSKA MASA nam pove, kolikokrat je masa nekega atoma 
večja od 1/12 mase ogljikovega izotopa C-12. Podatek lahko poiščemo v 
periodnem sistemu. Oznaka za relativno atomsko maso je Ar. 

Odgovori na vprašanja: 

a)      Koliko znaša relativna atomska masa za žveplo? 

b)     Koliko znaša relativna atomska masa za helij? 

c)      Kolikokrat je atom žvepla težji od helijevega? 

● Prepiši v zvezek: Relativna molekulska masa nam pove, kolikokrat je masa 
neke molekule večja od 1/12 mase ogljikovega izotopa C-12. Za izračun 
relativne molekulske mase potrebujemo formulo spojine. Oznaka za relativno 
molekulsko maso je Mr in je brez enote. 

Mr (CO2) = 1 ▪ Ar(C) + 2 ▪ Ar(O) = 1 ▪ 12 + 2 ▪ 16 = 12 + 32 = 44 

Po zgornjem zgledu izračunaj relativne molekulske mase za naslednje spojine: 

Mr(C2H6O) = ________________________________________ 

Mr(CaCO3) = ________________________________________ 

Mr(FeSO4) = _________________________________________ 

 Prepiši v zvezek: Če izračunani relativni masi dodamo enoto g/mol (beri: gram 
na mol), dobimo podatek za molsko maso. Molska masa z oznako M nam 
pove, kolikšna je masa 1 mola snovi. Mol je ena izmed pomembnih enota za 
množino snovi ali število molov snovi. Oznaka za množino snovi je mala črka n. 

Izračunaj molske mase snovi (enako kot za Mr, le da dodamo enoto g/mol). 

Primer: 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
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M(CO2) = 1 ▪ Ar(C) + 2 ▪ Ar(O) = 1 ▪ 12 + 2 ▪ 16 = 12 + 32 = 44 g/mol 

Pomen izračuna: en mol ogljikovega dioksida imam maso 44 g. 

M(H2O) = ____________________________________________ 

Pomen izračuna: ____________________________________________ 

M(NH3) = ___________________________________________ 

Pomen izračuna: ____________________________________________ 

M(NaOH) = _____________________________________________ 

Pomen izračuna: ____________________________________________ 

M(Mg(OH)2)= _________________________________________________ 

Pomen izračuna: ____________________________________________ 

● Prepiši v zvezek: Množina snovi (n), molska masa (M) in masa snovi so 
matematično povezane z linearno enačbo:   m = n ▪ M 

Primer: Kolikšna je masa 5 molov ogljikovega dioksida? 

M(CO2) = 1 ▪ Ar(C) + 2 ▪ Ar(O) = 1 ▪ 12 + 2 ▪ 16 = 12 + 32 = 44 g/mol 

n = 5 mol 

m = ? 

m = n ▪ M = 5 mol ▪ 44 g/mol = 220 g 

5 molov ogljikovega dioksida ima maso 220 gramov. 

Naloge: 

a)      Kolikšna je masa 13 molov vode (H2O)? 

b)      Kolikšna je množina 440 g ogljikovega dioksida (CO2)? 

c)       Kolikšna je molska masa neznane snovi, če 5 molov te snovi tehta 90 g? 

 

FIZ ● Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet FIZIKA, 
nato Fizika 9 (glej navodila za šesti teden). 
 

GUM  Reši križanko. 
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  Vodoravno   Navpično 

1. simfonična pravljica "Peter in" ? 2. "grozd" 

6. lestvica iz 5. tonov. 3. Stravinski, Prokofjev in Bartók? 

7. oblika notacije v 1. polovici 20. stoletja 4. jonska, dorska, frigijska... 

8. vrhunski skladatelj današnjega časa, ki je 
nedavno umrl (29. 3. 2020) 

5. začetnik impresionističnega sloga v  
glasbi 

9. 12 tonska tehnika ali? 

10
. 

skladatelj aleatorične glasbe 

 
 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč povečaš na 6 in zadržiš vsako vajo 60 sekund, premor med 
vajami pa ostane 30 sekund. Primere vaj in dnevnika aktivnosti najdeš na tej 
povezavi:  https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq. 

● Enkrat tedensko, sam ali skupaj s starši, opravi nalogo 12-minutnega teka. 
Ogreješ se s hojo (lahko tudi s šolo teka), odtečeš 12 minut in narediš 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  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
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Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip, šele nato opravi 
raztezne vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva 
podatka zapiši v dnevnik aktivnosti poleg 12-minutnega teka.  

Pri teku lahko uporabiš tudi različne aplikacije 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 teoretična tema tvoje naloge nogomet. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi.   
https://app.box.com/s/39lphqwsoph155fh707l23utqm4vmg0c 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu 
učitelju/učiteljici športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične 
naloge, sliko dnevnika vadbe in sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če 
imaš aplikacijo STRAVA, ti ni potrebno dodatno pošiljati slike). Elektronski 
naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/  

● Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje boš 
opravil/opravila 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. Poišči novo likovno nalogo za 6. 
teden  v poglavju FOTOGRAFIJA. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NI3 
nemščina 
 

● 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 ● V tem tednu boste v parih preko videokonference soočili svoje mnenje o 
globalizaciji. Vabilo na videokonferenco boste dobili preko svojih e-naslovov. 
 

 
 

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 
 

 
 
 

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/39lphqwsoph155fh707l23utqm4vmg0c
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-2
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NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
● Pozdravljeni, pevci! 

Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno  

 
● Ob posnetku ponoviš pesem ŠKRIPAJOČI STOL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo

