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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (1. 6. 2020–5. 6. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 ● Ponavljaš in utrjuješ snov o odvisnih stavkih. 

● 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 enajstega tedna so v spletni učilnici Angleščina 8. razred, in sicer v 
poglavju 32. 
 

● Naloge natisni in reši. Pregledali jih bomo skupaj v šoli. Če nimaš možnosti, da bi 
naloge natisnil/natisnila, jih reši v zvezek. 
 

ZGO ● V SDZ, 2. del, preberi poglavje Slovensko narodno gibanje v drugi polovici 19. 

stoletja,  str. 87 do 93. 

● Naloge bomo reševali, ko se vidimo v šoli. 

GEO 
8a 
 

 S pomočjo vprašanj, ki jih najdeš v SDZ-ju na strani 111 pod rubriko Odgovori in 
odgovore pojasni, ponovi Ameriko. Na list papirja napiši odgovore in jih prilepi v 
SDZ.  
 

 Ob zemljevidu ponovi vse geografske pojme Severne in Južne Amerike (morja, 
zalive, otoke, polotoke, površje, reke), ki smo jih obravnavali. 
 

BIO 
8b 
 

● V delovnem zvezku Spoznavam svoje telo reši strani od 72 do 73. Vaje so 

namenjene utrjevanju znanja o ZGRADBI IN NALOGAH KOŽE. 

● Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na strani 92, kjer je poglavje z naslovom Koža 

je največji organ našega telesa. Tvoja naloga je, da prebereš vsebino tega 

poglavja. Nato v zvezek napiši naslov poglavja in odgovori na vprašanja. 

● Vprašanja: 

A. Opiši zgradbo kože! Lahko si tudi prilepiš sliko zgradbe kože. 

B. Naštej nekaj nalog, ki jih opravlja koža! 

C. Opiši, kako s pomočjo kože uravnavamo telesno temperaturo 

(termoregulacija)! 
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D. Naštej kožne tvorbe! 

KEM 
● Učbenik Kemija danes 1 odpri na straneh 131 do 135. Preberi vsebino poglavja 

Kakšne so lastnosti alkanov in si nato uredi zapiske. 

● ZAPISKI: KAKŠNE SO LASTNOSTI ALKANOV? 

Fizikalne lastnosti 

A. Alkani so nepolarne spojine, zato so v vodi netopni. 

B. Imajo manjšo gostoto od vode, zato na vodi plavajo. 

C. Vrelišča alkanov naraščajo s številom ogljika v spojini (prvi štirje alkani so pri 

sobnih pogojih plini, alkani z več kot 4 atomi ogljika so tekočine, alkani z več 

kot 18 atomi ogljika so v trdnem agregatnem stanju). 

D. Bolj kot so razvejani, nižje vrelišče imajo. 

E. Alkani imajo nizko plamenišče – temperatura, pri kateri se vžgejo. Vžgejo se 

hlapi alkanov. 

F. Vsi alkani so brezbarvne spojine z značilnim vonjem. 

Alkani se nahajajo v bencinu, gospodinjskem plinu, petroleju, parafinu … 

Kemijske lastnosti 

Alkani odlično gorijo. Pri gorenju se spajajo s kisikom. Produkta popolnega 

gorenja sta CO2 in H2O, pri nepopolnem gorenju nastajajo tudi saje. Pri gorenju se 

sprošča energija, zato jih uporabljamo kot goriva in pogonska sredstva. 

Alkani zaradi močnih enojnih vezi med atomi ogljika niso reaktivni. S halogenimi 

elementi reagirajo v posebnih pogojih (višja temperatura in prisotnost UV- 

žarkov). Kemijska reakcija se imenuje substitucija. Nastanejo halogenirani alkani, 

ki pri sproščanju v ozračje uničujejo ozonski plašč. 

 

FIZ 
 Podrobna navodila za delo so v spletni učilnici. 

TIT ● Dokončaj, če še slučajno nisi opravil/a vseh obveznost prejšnjih tednov. 
 

DKE 
● V spletni učilnici v poglavju pouk na daljavo 1. 6.─5. 6. 2020 

(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102) najdeš v PPT-datoteki 
IZZIVI SODOBNEGA SVETA  navodila za delo na daljavo za ta teden. 

GUM ● Oglej si predstavitev različnih glasbil in zakonitosti jazz glasbe, ki jo poučujejo v 
Glasbeni šoli Celje: https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s 

 

 
ŠPO 

● Na spodnji povezavi so navodila za izvedbo športnega dne na daljavo: 
https://app.box.com/s/zd5sct3xqlqtarbudi21sfc3abg0x8so 
 

● Zberi vse dnevnike aktivnosti pouka na daljavo in jih v četrtek (8. a)  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102
https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
https://app.box.com/s/zd5sct3xqlqtarbudi21sfc3abg0x8so
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oz. v petek (8. b) prinesi k uri športne vzgoje, da jih skupaj analiziramo. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

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 video 
posnetek, na katerem je vidna uspešna/neuspešna izvedba izziva. 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N 
skupina 1 ● Ponavljaš in utrjuješ snov. 

N2N 
skupina 2 

 

● Ponavljaš in utrjuješ snov. 

 
NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
Zagotovo se še spomnite pesmi KO SE SMEJEŠ, ki smo se jo začeli učiti pred nekaj meseci. Poslušajte 

izvedbo projektnega Slovenskega otroškega zbora 2014, ki jo je izvedel v dvorani Slovenske filharmonije. 

Pojte zraven! 

https://www.youtube.com/watch?v=XF3AxCUn9UM  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ND2o4ODb-ck
https://www.youtube.com/watch?v=y-6H7N6CRbA
https://www.youtube.com/watch?v=DMfgcM5S1Po
https://www.youtube.com/watch?v=XF3AxCUn9UM

