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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (18. 5. 2020–22. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

● V tem tednu boš spoznal/spoznala še zadnje obdobje v slovenski književnosti, ki 
ga bomo letos obravnavali, to je sodobna književnost. V spletni učilnici pod 
poglavjem 1 si preberi in v zvezek na stran za umetnostna besedila prepiši PPT-
predstavitev z naslovom Sodobna književnost. 

● V SDZ na str. 229–232  preberi sonet Borisa A. Novaka z naslovom Narcis in Eho 
ter reši naloge, povezane z besedilom. V zvezek na stran za umetnostna besedila 
zapiši avtorja in naslov ter prepiši snov z učnega lista z naslovom Boris A. Novak:  
Narcis in Eho, ki ga boš našel/našla v spletni učilnici pod poglavjem 10. 

●  Dodatna naloga (za tiste, ki želite izvedeti kaj več): tokrat za dodatne naloge 
poglej v spletno učilnico pod poglavje 11. 

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 devetega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 9. 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 tem tednu se srečamo v virtualni učilnici, kjer boš predstavil/predstavila svojo 

projektno nalogo: 

             9. a: sreda, 20. 5. 2020,ob 12.00 

             9. b: četrtek, 21. 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).  
 

 V samostojni delovni zvezek k posameznim pokrajinam dodaj kakšno zanimivost 
ali članek.  
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BIO 
 ● Odpri učbenik za biologijo Razišči skrivnost živega na straneh 116 in 117, kjer se 

začne novo poglavje z naslovom Ekologija z varstvom narave in okolja. Ta naslov 

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

● Odgovori na vprašanja: 

A. Kaj je ekologija? 

B. Opiši, kaj vse lahko preučujejo ekologi! 

C. Kakšna je razlika med varstvom okolja (okoljevarstvom) in varstvom 

narave (naravovarstvom)? 

D. Opiši nekaj okoljevarstveni problemov, ki so znani v Celju in okolici! 

E. Opiši nekaj naravovarstvenih problemov, ki so znani v Celju in okolici! 

● 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 2 odpri na strani 111. Preberi poglavje z naslovom 

Aminokisline so gradniki beljakovin, ki se konča na strani 115. V zvezek prepiši 

naslov in povzetek poglavja, ki je na strani 115 v rubriki Na kratko. 

● V zvezek reši naloge v učbeniku na strani 116 Razmisli in odgovori! 

● 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. 

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

še FIZIKA 9. 

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 4 športne dneve. 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 spominutemelji, zakaj. 

● 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. 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
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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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: izdelaj kolaž 

·         4. teden - Likovna naloga: nariši drevored s pomočjo video posnetka 

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

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

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

NI3 
nemščina 
 

● Vsa navodila 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. 

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

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

RETORIKA ● V prejšnjem tednu si spoznal/a nekaj najboljših retorikov v zgodovini. Ta teden 
poišči na svetovnem spletu znameniti govor Martina Luthra Kinga z naslovom I 
have a dream.  

● Zapiši kratko razmišljanje, ali so se Kingove sanje uresničile, in svoje mnenje 
podpri s čim več dokazi. Svoje razmišljanje pošlji na moj e-naslov. 
 

ŠZZ ● Ker se letošnje šolsko leto ne bomo več srečali v telovadnici, boš sam/sama 

poskušal/poskušala 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 svojega učitelja (aljaz.bukovec@os-ljubecna.si ali 
jernej.kobale@os-ljubecna.si)  pošlji do konca tedna svoje mnenje o izzivih 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#section-1
https://www.youtube.com/watch?v=ND2o4ODb-ck
https://www.youtube.com/watch?v=y-6H7N6CRbA
mailto:aljaz.bukovec@os-ljubecna.si
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
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(kateri ti je povzročal največ težav, kateri izziv si uspešno opravil/opravila, pri 
katerem izzivu nisi bil uspešen/uspešna, koliko poskusov si 
potreboval/potrebovala za uspešno izvedbo). Lahko pošlješ tudi video posnetek 
na katerem je vidna uspešna/neuspešna izvedba izziva. 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N 
● Vsa navodila za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti 

poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 3, nato 9. razred N2N. Lahko pa 

klikneš na spodnjo povezavo. 

              https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17387#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=17387#section-2
https://www.youtube.com/watch?v=ziDMlkYWWhg

