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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (11. 5. 2020–15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
  Vse gradivo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti poiščeš 

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

spodnjo povezavo. Na povezavi najdeš rubriko »Govorni nastop«. 

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

● Dodatne naloge: Če želiš za vajo rešiti še kakšno dodatno nalogo iz pretekle 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 osmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 8. razred, in 
sicer v poglavju 29. 
 

● 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 spletni učilnici te čakajo rešitve nalog, ki si jih reševal/a v sedmem tednu. Preglej 

si jih. 

● Ta teden boš ponavljal/a in utrjeval/a snov. V petek, 15. 5. 2020, bom tvoje znanje 

preverila v virtualni učilnici. Pripravi se, zapiši si tudi vprašanja, na katere sam/a 

ne znaš odgovoriti. Imel/a boš možnost, da se posvetuješ z učiteljico. 

● V tretjem tednu maja bom znanje ocenjevala s pomočjo spletnega kviza. Kviz 

boste reševali vsi, ocenjeni boste tisti, ki ocene v drugem ocenjevalnem obdobju 

še nimate. 

● Snov, ki jo ponavljaš in utrjuješ: 

           - SDZ 1. del: str. 78–113 

            - SDZ 2. del:  str. 56–71 

GEO 
8a 
 

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

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359#section-2
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● Kot smo se dogovorili, morate do naslednje videokonference v samostojnem 
delovnem zvezku prebrati besedilo in rešiti naloge od strani 85 do strani 88. 
Naloge bomo nato skupaj pregledali.  
 

BIO 
8b 
 

● V delovnem zvezku Spoznavam svoje telo reši strani 55 in 56. Vaje so namenjene 

utrjevanju znanja o živčevju. 

 

● Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na straneh 78 in 79, kjer je poglavje z 

naslovom Hormoni uravnavajo delovanje telesa. Tvoja naloga je, da prebereš 

vsebino tega poglavja in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za biologijo, v katerega 

napiši zgornji naslov. Pod podnaslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na 

vprašanja. 

● Vprašanja: 

A. V čem se regulacija delovanja organizma s pomočjo hormonov loči od regulacije 

s pomočjo živčevja? 

B. Katere procese v človeškem organizmu uravnavajo hormoni? 

C. Kje hormoni nastajajo in kako pridejo do mesta svojega delovanja? 

D. Naštej vsaj 4 hormonske žleze in opiši, na kaj delujejo. Predlagam: hipofizo, 

ščitnico, trebušno slinavko in nadledvični žlezi. 

 

● Reši interaktivni kviz ŽIVČEVJE IN HORMONI, ki ga najdeš v spletni učilnici 

Biologijo 8 v poglavju Splošno. 

 

● Po opravljenih nalogah poročaj na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-

ljubecna.si o opravljenem delu za osmi teden učenja na daljavo. 

KEM 
● Učbenik Kemija danes 1 odpri na straneh 122 in 123. Preberi poglavje z naslovom 

Kaj so organske spojine. Prepiši naslov v zvezek in odgovori na dve vprašanji. 

● KAJ SO ORGANSKE SPOJINE 

Vprašanji: 

A. Kako se med seboj razlikujejo organske in anorganske snovi? 

B. Kateri kemijski element vsebujejo vse organske spojine? 

● Nato napiši nov naslov OGLJIKOVODIKI in prepiši povzetek. 

Ogljikovodiki so organske spojine, ki jih sestavljajo atomi ogljika in vodika. Glavna 

vira ogljikovodikov sta nafta in zemeljski plin, ki ju uvrščamo med fosilna goriva. 

Nafto predelujejo v rafinerijah, kjer jo v postopku destilacije ločijo na različne 

sestavine, kot so surovi bencin, gazolin, dizelsko gorivo, plinsko olje in tekoči 

preostanek. 
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Ogljikovodiki zgorijo v ogljikov dioksid in vodo, pri čemer se sprošča energija. Zato 

velik del ogljikovodikov uporabljajo za goriva in pogonska sredstva. Ogljikovodiki 

iz nafte so pomemben vir kemikalij za pridobivanje detergentov, umetnih mas, 

umetnih vlaken, barvil, zdravil, pesticidov … 

● V spletni učilnici za kemijo 8 v poglavju 8 poišči wordov dokument z navodili za 

izvedbo poskusa za dokaz ogljika in vodika v parafinu in navodila za izdelavo 

modelov molekul preprostih ogljikovodikov. 

● Po opravljenih nalogah poročaj na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-

ljubecna.si o opravljenem delu za osmi teden učenja na daljavo. 

FIZ  Podrobna navodila za delo so v spletni učilnici. 
 

TIT  Nadaljevanje projektne naloge za tiste, ki to še niste opravili. 
 

 Doma poišči različne polizdelke iz KOVINE (pločevina, žica , palice, profili) in 
naredi poljuben izdelek iz teh materialov. V zvezek napiši, katere materiale  in 
kakšno orodje si uporabil pri delu. Opiši tudi potek izdelave oz. tehnološki list. 
Narejen izdelek slikaj, fotografijo pa  pošlji na moj elektronski naslov.   
 

DKE 
 V tem tednu bo preko videokonferenc potekala evalvacija oddanih              

projektnih  nalog. Vabilo boš prejel/a na elektronski naslov. 
 

 Utrjuj snov iz sklopa Finance, delo in gospodarstvo. 

GUM  Poslušajte delo skladatelja Edwarda Griega, ki je norveški predstavnik glasbe 19. 
stoletja. Gre za znamenito suito PEER GYNT, poslušali boste uvodni del z naslovom 
Jutro. Z nekaj stavki opišite glasbo. 
https://www.youtube.com/watch?v=dyM2AnA96yE 
 

 
ŠPO 

● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč povečaš na 8 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med 
vajami zadržiš na 20 sekund. V mesecu maju trikrat tedensko opraviš trening z 
vajami za moč, hkrati pa ne pozabiš na raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika 
aktivnosti najdeš na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq   

● Nadaljuješ z nalogo 12-minutnega teka. Izmeri si srčni utrip v mirovanju in po 
teku. Pri merjenju srčnega utripa si lahko pomagaš z uro ali pa to opraviš ročno. 
Še vedno se primerno ogreješ, po koncu teka pa narediš vsaj 3 različne raztezne 
vaje (nujno vpiši v dnevnik aktivnosti srčni utrip, pretečeno razdaljo in raztezne 
vaje). Lahko tudi primerjaš svojo razdaljo s prejšnjimi tedni in utemeljiš svoje 
mnenje zakaj meniš, da si prejšnje tedne pretekel/pretekla daljšo/krajšo razdaljo 
v 12 minutah.  

https://www.youtube.com/watch?v=dyM2AnA96yE
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
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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   

Še vedno upoštevaj priporočila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
se jih dosledno drži. V kolikor uporabljaš športno rekreativne površine upoštevaj 
spodnja priporočila: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativ
nih_povrsin_za_splet.pdf   

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge odbojka. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/2qak10dwnv8rzwi74yypejhi7hk6furi  
 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu 
učitelju/učiteljici športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične 
naloge, sliko dnevnika aktivnosti 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 
 Učenci bliže se ocenjevanje. Vaše likovne naloge v tem času so bile sledeče: 

·         3. teden: nariši stanovanjsko hišo 

·         4. teden: izdelaj skeletno gradnjo 

·         6. teden: posnemi 2 fotografiji različnih zvrsti 

·         7. teden: izdelaj izdelek v tehniki kolaža 

 Vsa podrobna navodila za delo in razlago snovi imate v vaši spletni učilnici – 

predmet likovna umetnost 8. Prosim vas, da TISTI, KI ŠE NISTE, izdelke 

dokončate, fotografirate in mi jih pošljete na moj mail: urska.glavnik@os-

ljubecna.si. 

Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

 

 
 
 

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://app.box.com/s/2qak10dwnv8rzwi74yypejhi7hk6furi
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
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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. 

● Na povezavi najdeš rubriko »Modni dodatki«, ki jo predelaš. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-1 

● Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

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. 

● Na povezavi najdeš rubriko »Utrjujemo«, ki jo predelaš.  
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-2 

●  Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge 

 
NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
V osmem tednu pouka na daljavo prepoješ in utrdiš vse do sedaj predlagane pesmi. 
Pred petjem se spomni na začetek pevskih vaj v šoli in se na ta način upoj. 
 

 
 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17386#section-2

