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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (18. 5. 2020–22. 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 
 

● 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 devetega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 8. razred, 
in sicer v poglavju 30. 
 

● Če ti ostane kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, rešuj 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 naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja. 

 

● Naloge reši in jih pošlji na moj elektronski naslov do petka, 22. 5. 2020. 

 

● V ponedeljek, 25. 5. 2020, bom tvoje znanje ocenila, zato želim, da se dobro 

pripraviš. 

 

● Podrobna navodila, kako bo potekalo ocenjevanje, boš dobil/dobila na 

elektronski naslov. 

GEO 
8a 
 

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

● Kot smo se dogovorili, morate do naslednje videokonference: 
-  izračunati gostoto poselitve Južne Amerike, 

- rešiti nalogo 2 na strani 95, 

- na moj elektronski naslov (helena.verdev@os-ljubecna.si) poslati opis najmanj 

dveh zanimivosti iz Južne Amerike. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17359#section-2
mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
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BIO 
8b 
 

● V delovnem zvezku Spoznavam svoje telo reši stran 59. Vaje so namenjene 

utrjevanju znanja o hormonskih žlezah. 

● Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na strani 84, kjer je poglavje z naslovom 

Čutila zaznavajo dražljaje. Tvoja naloga je, da prebereš vsebino tega poglavja  do 

čutila za vid in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za biologijo, v katerega napiši 

zgornji naslov. 

Preriši in prepiši shemo, ki prikazuje potek obdelave čutilnih sporočil s strani 84. 

Prepiši preglednico s strani 85, kjer so urejeni podatki o vrstah dražljaja, ki 

vplivajo na posamezno čutilo! 

● Odpri učbenik Spoznavam svoje telo na straneh 85 in 86, kjer je poglavje s 

podnaslovom Čutilo za vid − oko. 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 napišeš kratek povzetek 

snovi. 

● Po opravljenih nalogah do 22. 5. 2020 poročaj na moj elektronski naslov 

marjeta.gmirt@os-ljubecna.si o opravljenem delu za deveti teden učenja na 

daljavo. 

KEM 
● Učbenik Kemija danes 1 odpri na straneh 124 do 127. Preberi vsebino poglavij, ki 

so na teh straneh!  

● Kar sledi, prepiši v zvezek: 

Naslov: DELITEV OGLJIKOVODIKOV V SKUPINE GLEDE NA ZGRADBO MOLEKUL 

Atomi ogljika dajejo spojinam ogljikovodikov osnovno ogrodje, v katerega se 

vežejo atomi vodika. Atomi ogljika s sosednjimi atomi tvorijo 4 kovalentne vezi, 

atomi vodila pa le eno.  Glede razporeditve ogljikovih atomov v molekuli in vrste 

kemijske vezi med atomi ogljika delimo te spojine v več skupin, kar prikazuje 

spodnja shema: 
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Glede poimenovanja ogljikovodikov veljajo naslednja pravila: 

ALKANI imajo v imenu končnico –AN, ki označuje enojne vezi med atomi ogljika. 

ALKENI imajo v imenu končnico –EN, ki označuje eno dvojno vez med atomi 

ogljika, ostale vezi pa so enojne. 

ALKINI imajo v imenu končnico –IN, ki označuje eno trojno vez med atomi ogljika, 

ostale vezi pa so enojne. 

Če ima spojina v imenu predpono CIKLO to pomeni, da so atomi ogljika sklenjeni 

v krog (cikloheksan). 

● Vpiši imena ogljikovodikov v preglednico in se jih nauči! 

 

● Napiši strukturne, racionalne in molekulske formule za spojine v tabeli! 
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Ime spojine Strukturna formula Racionalna formula Molekulska formula 

etan       

propan       

ciklobutan       

eten       

etin       

 

● Po opravljenih nalogah do 20. 5. 2020 pošlji slike tabele z imeni ogljikovodikov in 

tabele z vsemi tremi vrstami formul na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-

ljubecna.si 

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

še FIZIKA 8.  

DKE       ●  V spletni učilnici v poglavju pouk na daljavo 18.5. – 22.5.2020    
       (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102) poišči PPT-predstavitev   
          GLOBALIZACIJA IN NJENI UČINKI NA PREBIVALCE SLOVENIJE, v kateri najdeš     
          navodila  za delo za ta teden.  
 

GUM  Poslušaj in oglej si promocijski video Glasbene šole, ki predstavlja glasbila, jazz 

petje in ples.  V zvezek zapiši inštrumente, ki jih v videu opaziš, napiši pa tudi 

kako se imenuje orkester, ki igra jazz glasbo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ohzdZrW1FWA&t=1s 

 

 
ŠPO 

● Do konca šolskega leta moraš opraviti še 5 športnih dnevov. Ta teden je pred tabo 
prvi športni dan na daljavo. Vsa navodila o izvedbi športnega dne najdeš na 
spodnji povezavi. 

              https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s 

● Ta teden pri urah športa opraviš ogled filma 40 SOLZ SREČE. Film najdeš na sledeči 
povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855. 

Poglej, kako so naši športniki osvojili natančno 40 odličij od prvega samostojnega 
slovenskega nastopa na igrah v Albertvillu 1992, pa do Pjongčanga 2018. Napiši 
povzetek/mnenje o 3 medaljah, ki so se ti najbolj vtisnile v spomin ter utemelji, 
zakaj. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29102
https://www.youtube.com/watch?v=ohzdZrW1FWA&t=1s
https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
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● Kot vsak teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici svoj dnevnik aktivnosti, kjer je 
razvidno vpisan športni dan (podrobnejša navodila, kaj moraš poslati za opravljen 
zaključek športnega dne, najdeš na povezavi do športnega dne) in ogled filma. 
Mnenje lahko pripišeš poleg dnevnika aktivnosti ali pa pošlješ posebej v novem 
dokumentu. 

LUM 
 Učenci, bliža se ocenjevanje. Vaše likovne naloge v tem času so bile sledeče: 

·         3. teden - Likovna naloga: nariši stanovanjsko hišo 

·         4. teden - Likovna naloga: izdelaj skeletno gradnjo 

·         6. teden - Likovna naloga: posnemi 2 fotografiji različnih zvrsti 

·         7. teden - Likovna naloga: 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 elektronski naslov: 
urska.glavnik@os-ljubecna.si. Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

RETORIKA  

ŠSP 
(dekleta)  Pri ŠSP za dekleta 8.a in 8.b razreda nam je ostalo nerealiziranih še 6 ur pouka 

izbirnega predmeta. Za ta teden sem vam pripravila vadbo z lastno težo.  
https://app.box.com/s/cobw45v4qoczqwkakoa653443ic7i3n8 

ŠSP 
(fantje) 

 Ker se letošnje šolsko leto ne bomo več srečali v telovadnici, boš sam poskušal 
doma izvesti dva koordinacijska izziva: 

1. vrtenje žoge na prstu (najlažje s košarkarsko žogo): 
https://www.youtube.com/watch?v=o7GXdqw4aKI 

2. žongliranje s 3 žogicami: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2_j6kMg1co 
 

 Poglej videoposnetka in se odloči, katerega izziva se boš lotil. Lahko se preizkusiš 
tudi v obeh. 

 Do konca tedna mi pošlji opis, kako ti je šlo. Ali ti je uspelo ali ne? Koliko časa si 
potreboval, da ti je uspelo, oziroma koliko časa si vztrajal pri izzivu? 

 Namesto opisa se lahko tudi posnameš in mi pošlješ videoposnetek uspešnih ali 
neuspešnih poskusov. 

 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

https://app.box.com/s/cobw45v4qoczqwkakoa653443ic7i3n8
https://www.youtube.com/watch?v=o7GXdqw4aKI
https://www.youtube.com/watch?v=x2_j6kMg1co
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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 

 Vse rešitve za 8. 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.  

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

Vse rešitve za 8. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

 
NAVODILO za člane MPZ 

  
S pomočjo posnetka utrjuj in prepevaj pesem SING IT OUT. 
https://www.youtube.com/watch?v=ziDMlkYWWhg 
 
 

 

 

 

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=ziDMlkYWWhg

