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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (25. 5. 2020–29. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 ● Vsa navodila najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti poiščeš 

Slovenščina, nato izbereš SLOVENŠČINA 8, POGLAVJE 2.  Lahko pa klikneš na 

spodnjo povezavo. 

            https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359#section-2 

● Rešitve najdeš tokrat v poglavju 6. 

● Tisti, ki še niste predstavili vseh knjig za bralno značko, pohitite in to opravite čim 
prej, tako da mi pošljete kratko obnovo prebrane knjige ter svoje mnenje o njej 
(pa seveda ne pozabite na avtorja in naslov knjige) na moj elektronski naslov.  

● Dodatne naloge: Če želiš za vajo rešiti še kakšno dodatno nalogo iz pretekle ali 

tekoče snovi, boš le-te našel/našla v spletni učilnici za 8. r v poglavju 7 pod 

naslovom Dopolnilni pouk. 

MAT ● Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 

MATEMATIKA, nato še Matematika 8. Bodi pozoren/pozorna, da odpreš 

navodila za skupino, ki jo obiskuješ. 

TJA ● Naloge desetega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 8. razred, 
in sicer v poglavju 31. 
 

● 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 
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 SDZ 2. del preberi poglavje Raznolikost političnih ureditev v drugi polovici 19. 

stoletja, str. 82 do 86. 

● V spletni učilnici te čaka razlaga snovi (klikni na povezavo). Poslušaj razlago, nato 

pa reši naloge v SDZ. 

GEO 
8. a 
 

● Pouk geografije (ocenjevanje znanja in obravnava nove snovi) bo potekal preko 
videokonferenc.  
 

● Do naslednje videokonference morate: 
-  v samostojnem delovnem zvezku rešiti nalogo 1 na strani 98 in nalogo 2 na 

strani 99, 

- si na iRokusu (SDZ, GEO 8) na strani 98 ogledati in zapisati vsebino filma El 

Niño.  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359#section-2
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BIO 
8. b 
 

● V delovnem zvezku Spoznavam svoje telo reši strani od 64 do 68. Vaje so 

namenjene utrjevanj znanja o čutilih. 

● Do 29. 5. 2020 poročaj o opravljenem delu! 

KEM 
● Učbenik Kemija danes 1 odpri na straneh 128 do 129. Preberi vsebino poglavij, ki 

so na teh straneh! Nato prepiši zapiske v zvezek. 

● Naslov: SPLOŠNE FORMULE ALKANOV IN CIKLOALKANOV 

Splošne formule alkanov in cikloalkanov so nam v pomoč pri zapisu njihovih 

molekulske formul. Iz imena alkana sklepamo na število ogljikov v spojini. Število 

atomov vodika izračunamo tako, da število atomov ogljika pomnožimo z 2 in 

prištejemo 2. Splošna formula za alkane je CnH2▪n+2. Splošna formula za 

cikloalkane pa je CnH2▪n. V splošni formuli je n število atomov ogljika v alkanu ali 

cikloalkanu. 

● Naslov: KAKO IMENUJEMO RAZVEJANE ALKANE 

1. V razvejanem alkanu ima vsaj en atom ogljika 3 atome ogljika za sosede. 

2. V strukturni ali racionalni formuli najprej poiščemo najdaljšo verigo 

zaporedno vezanih ogljikovih atomov. 

3. Atome ogljika v najdaljši verigi oštevilčimo s tiste strani, s katere najprej 

pridemo do stranske veje. 

4. Poimenujemo stransko vejo glede na število ogljikov: ime alkana, v kateri 

končnico –AN zamenjamo s končnico –IL (metan – 1 atom ogljika: metil; 

etan – 2 atoma ogljika: etil). 

5. Sestavimo ime: številka atoma ogljika s stransko vejo – ime stranske veje 

+ ime najdaljše verige, npr. 2-metilbutan. 

IZOMERI so spojine z enako molekulsko formulo in različnimi strukturnimi 

formulami. Ker imajo različne strukturne formule, se razlikujejo v fizikalnih in 

kemijskih lastnostih. 

● REŠI VAJE z naslovom SPLOŠNE FORMULE ALKANOV IN CIKLOALKANOV TER 

POIMENOVANJE RAZVEJANIH ALKANOV, ki jih najdeš v spletni učilnici Kemija 8 v 

poglavju 8 z naslovom Ogljikovodiki. Rešene vaje slikaj in jih do 29. 5. pošlji v 

pregled. 

FIZ  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet FIZIKA, nato 
še FIZIKA 8. 
 

TIT ● Če še nisi naredil projektnega dela − izdelek iz kovine, to opravi čim prej. 
 

DKE ● V spletni učilnici  na spletni strani šole pod predmetom Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika 8 v poglavju pouk na daljavo 25. 5.–29. 5. 2020 
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102) poišči PPT-predstavitev 
TRAJNOSTNI RAZVOJ, v kateri najdeš navodila za delo za ta teden.  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102
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GUM  Poišči podatke o češkem predstavniku obdobja romantike − to je skladatelj 
Bedrich Smetana. V zvezek napiši tri stavke o njem, napiši tudi naslov njegove 
najbolj znane simfonične pesnitve. 
 

 
ŠPO 

● Ta teden je pred tabo že drugi športni dan na daljavo. Vsa navodila o izvedbi 
športnega dne najdeš na spodnji povezavi. 

              https://app.box.com/s/1t54m743s4ff1vdbp10czkrejb8anwje 

● Ta teden namesto filma nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti (12-
minutni tek in vaje za moč) in dopolnjuješ tabelo. Število vaj za moč zadržiš na 8 
in vsako vajo izvajaš 40 sekund. V tem tednu vsaj 2x opraviš trening z vajami za 
moč, hkrati ne pozabiš na raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika aktivnosti najdeš 
na spodnji povezavi.   

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 

Pred tekom in takoj po njem 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. Tudi podatek o razdalji, ki si jo 
pretekel/pretekla v tem času (12 minut), vpiši v dnevnik. 

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 

● Kot vsak teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici svoj dnevnik aktivnosti, kjer je 
jasno vpisan kolesarski športni dan (podrobnejša navodila, kaj moraš poslati za 
opravljen zaključek športnega dne, najdeš na povezavi od kolesarskega športnega 
dne) ter vaje za moč/raztezne vaje in 12-minutni tek.  

● Počasi se bližamo  koncu šolskega leta, zato ne popusti pred ciljem. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

RETORIKA  

ŠPORT ZA 
SPROSTIT
EV 
dekleta 

Do konca šolskega leta nam je ostalo še 5 ur ŠSP. V tem tednu boš opravila dve nalogi. 
Prva je vadbo z lastno težo, druga pa vzdržljivostni tek, ki traja 15 minut. 

Navodila so na povezavi https://app.box.com/s/iacs5km0q8v5tsqepioaol5ed4o6kvuv 

Do nedelje, 31. 5., mi izpolnjeno tabelo pošlji na elektronski naslov. 

 

https://app.box.com/s/1t54m743s4ff1vdbp10czkrejb8anwje
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
%20
%20
https://app.box.com/s/iacs5km0q8v5tsqepioaol5ed4o6kvuv
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ŠPORT ZA 
SPROSTIT
EV  
fantje 

Poskusi doma izvesti nekaj zanimivih izzivov. Izzive najdeš na spodnjih povezavah. 

https://www.youtube.com/watch?v=ND2o4ODb-ck 

https://www.youtube.com/watch?v=y-6H7N6CRbA 

https://www.youtube.com/watch?v=DMfgcM5S1Po 

Na elektronski naslov mi do konca tedna pošlji svoje mnenje o izzivih (kateri ti je 
povzročal največ težav, kateri izziv si uspešno opravil, pri katerem izzivu nisi bil 
uspešen, koliko poskusov si potreboval za uspešno izvedbo). Lahko pošlješ tudi 
videoposnetek, na katerem je vidna uspešna/neuspešna izvedba izziva. 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N 
skupina 

ob PON 7. 
uro in ČET 

6. uro 
 

● Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. 
Pod predmeti poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 2, nato 8. 
razred N2N – skupina 1. Lahko pa klikneš na spodnjo povezavo. 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-1 

N2N 
skupina 

ob torkih 
6. uro in 

četrtkih 7. 
uro 

 

● Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. 
Pod predmeti poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 2, nato 8. 
razred N2N – skupina 2. Lahko pa klikneš na spodnjo povezavo.  
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-2 

 

 
NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  

 Na spodnji povezavi najdeš kratko predstavitev o tem, kako delujeta OPZ in MPZ RTV 
Slovenija. Prepričal/Prepričala se boš, da je petje v zboru resnično nekaj lepega, prijetnega 
ter pomembnega za mladega človeka. 

       https://www.youtube.com/watch?v=vN70_5nt8uY 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ND2o4ODb-ck
https://www.youtube.com/watch?v=y-6H7N6CRbA
https://www.youtube.com/watch?v=DMfgcM5S1Po
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-2
https://www.youtube.com/watch?v=vN70_5nt8uY

