
1 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (11. 5. 2020–15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

● Tudi ta teden boš nadaljeval/nadaljevala s književnostjo. V SDZ na str. 219–224 
preberi odlomek iz romana Franceta Bevka z naslovom Kaplan Martin Čedermac 
ter reši naloge, povezane z besedilom. Zgodba romana je postavljena v Beneško 
Slovenijo, kjer živijo zamejski Slovenci. Ko boš rešil/rešila  naloge, v zvezek na 
stran za umetnostna besedila napiši avtorja in naslov ter prepiši modra okvirčka 
s strani 223 in 224 (Zamejski Slovenci, Izseljenski Slovenci), nato pa zapiši kratko 
razmišljanje o svojem odnosu do maternega jezika. 

● V SDZ na str. 224–228 preberi odlomek iz avtobiografske novele Cirila Kosmača z 
naslovom Pot v Tolmin. Pred branjem si s pomočjo zvezka, SDZ ali kakšnega 
priročnika osveži pomen pojmov avtobiografski in novela (spomni se tudi, katero 
novelo smo v tem šolskem letu že brali). Nato reši naloge v SDZ, povezane z 
besedilom. V zvezek na stran za umetnostna besedila zapiši avtorja in naslov ter 
prepiši definicijo novele (modri okvirček na str. 228), ki jo boš zapisal/zapisala  na 
podlagi trditev v 17. nalogi ali s pomočjo zadnje platnice delovnega zvezka. 

● Dodatna naloga (za tiste, ki želite izvedeti kaj več): Na povezavi 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174632114 si oglej kratko, 
a zanimivo  predstavitev Cirila Kosmača in njegovega znanega dela Balada o 
trobenti in oblaku. 

MAT ● Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 
MATEMATIKA, nato še Matematika 9. Bodi pozoren/pozorna, da odpreš navodila 
za skupino, ki jo obiskuješ. 
 

TJA ● Naloge osmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 9. 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 tem tednu se srečamo v virtualni učilnici, kjer boš predstavil/a svojo 

projektno nalogo. 

9. a: sreda, 13. 5. 2020, ob 12.00 

9. b: četrtek, 14. 5. 2020, ob 10.00 

GEO 
 

 S pomočjo nalog v samostojnem delovnem zvezku ponovi znanje o 
naravnogeografskih enotah Slovenije (Alpske pokrajine, Predalpske pokrajine, 
Obpanonske pokrajine, Dinarskokraške pokrajine in Obsredozemske pokrajine).  
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174632114
https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174632114
https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174632114
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 V samostojni delovni zvezek, k posameznim pokrajinam, dodaj kakšno 
zanimivost ali članek.  

 

BIO 
 ● Odpri učbenik za biologijo Razišči skrivnost živega na straneh 114 in 115, kjer se 

začne novo poglavje z naslovom Raznolikost biomov. Ta naslov zapiši v zvezek. 

Tvoja naloga je, da prebereš poglavje in odgovoriš na vprašanja. 

● RAZNOLIKOST BIOMOV 

● Odgovori na vprašanja: 

A. Iz strani 20 v učbeniku prepiši besedilo, ki opisuje biom! 

B. V kaj se biomi povezujejo? 

C. Pojasni, zakaj so v različnih biomih različne življenjske združbe. 

D. Naštej glavne tipe biomov na Zemlji! 

● Izberi enega izmed biomov. V izbranem biomu opiši letno razporeditev padavin 

in nihanje temperature. Naštej najpomembnejše predstavnike življenjske združbe 

in jih poveži v vsaj tri prehranjevalne verige! 

● 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 2 odpri na strani 102. Preberi poglavje z naslovom Dušik v 

organskih spojinah, ki se konča na strani 105. Prepiši naslov v zvezek in odgovori 

na vprašanja. 

● Vprašanja 

A. Kateri elementi so lahko vezani v organskih dušikovih spojinah? 

B. Zakaj je dušik zelo pomemben element v živi naravi? Kje vse je vezan? 

C. Kako se po vezavi dušika iz okolja ločijo rastline in živali? 

D. Naštej nekaj vrst organskih dušikovih spojin! Pojasni, zakaj se razlikujejo v 

lastnostih! 

● Reši prvo nalogo v Razmisli in odgovori, str. 105. Formule dušikovih organskih 

spojin prepiši v zvezek! 

● 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. 
 

GUM Poklici v glasbi 
Spodaj naštete poklice pravilno razporedi v tabelo: 

● skladatelj 

● tonski tehnik 

● tonski inženir 

● tonski mojster 

● učitelj inštrumenta, petja in teoretičnih predmetov 
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● muzikolog 

● glasbeni knjižničar 

● pevec 

● dirigent 

● etnomuzikolog 

● instrumentalist 

● učitelj glasbene vzgoje v osnovnih in srednjih šol 

PEDAGOŠKI USTVARJALNI POUSTVARJALNI ZNANSTVENI DRUGI 

       

     

     

     

 

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.  
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 rokomet. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/algrbrwuqdjr0zp5yal1yyt2arutc3db 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
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/algrbrwuqdjr0zp5yal1yyt2arutc3db
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● 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, bliža se ocenjevanje. Vaše likovne naloge v tem času so bile sledeče: 

·         3. teden: izdelaj kolaž 

·         4. teden: nariši drevored s pomočjo video posnetka 

·         6. teden: posnemi 2 fotografiji različnih zvrsti 

·         7. teden: izdelaj svoj land art 

 Vsa podrobna navodila za delo in razlago snovi imate v vaši spletni učilnici – 
predmet likovna umetnost 9. 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. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NI3 
nemščina 
 

● Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod 
predmeti poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 3, nato 9. razred NI3. 
Lahko pa klikneš na spodnjo povezavo. 

● Na povezavi najdeš rubriko »Tinina garderoba«, ki jo predelaš. 

                https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-1 

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

 

RETORIKA  Mnogi pomembni možje v zgodovini so bili izredno dobri retoriki, saj so znali s 
svojimi govori navdušiti in obvladovati širše množice. Med njimi so Demosten, 
Sokrat, Cicero, Julij Cezar, Primož Trubar, Whinston Churchill, Martin Luther 
King … 

 Izberi si enega izmed njih in poišči na svetovnem spletu kakšno njegovo misel. 
Izbrano misel pošlji na moj e-naslov in razloži, kaj ti ta misel pove oz. zakaj si jo 
izbral/a. 

 

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
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-1
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N 
● 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-2

