UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (19. 10. 2020–23. 10. 2020)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

Torek, 20. 10. 2020, 2. ura
Preberi okvir z naslovom Vrste besedil, ki ga najdeš v SDZ Od glasov do književnih svetov
8 na straneh 89─90, ter ga prepiši v zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili.
Nato reši naloge 1, 2, 3 in 4 na strani 90 ter preveri rešitve s pomočjo Rešitev SDZ, ki jih
najdeš v spletni učilnici Slovenščina 8.
Sreda, 21. 10. 2020, 2. ura
V SDZ na strani 91 si preberi, kaj je zahvala, in definicijo zapiši v svoj zvezek na stran za
delo z neumetnostnim besedilom. Reši naloge na straneh 93 in 94 ter rešitve preveri s
pomočjo Rešitev SDZ (spletna učilnica Slovenščina 8).
Petek, 23. 10. 2020, 1. ura
Napiši uradno in neuradno zahvalo (SDZ, str. 95, nal. 4). Zapišeš ju lahko v zvezek in nato
fotografiraš ter pošlješ na moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si) ali pa ju
pošlješ kar kot e-sporočilo.
DODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje):
Pridno berite knjigo in mi na moj elektronski naslov (damjana.hrovat@os-ljubecna.si)
pošljite kratko razmišljanje o knjigi, jeziku v njej, književnih osebah (kaj imajo skupnega
in v čem se razlikujejo ter kakšni so odnosi med njimi). Po elektronski pošti vam bom
poslala vabilo na videokonferenco.

MAT

8. A
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Torek, 20. 10. 2020, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred.
Četrtek, 22. 10. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Petek, 23. 10. 2020, 4. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred.
8. B
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 4. ura
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Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Torek, 20. 10. 2020, 6. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b razred.
Sreda, 21. 10. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Petek, 23. 10. 2020, 2. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b razred.

TJA

Skupina A
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. ura
Delo bo potekalo preko videokonference. Preden se prijaviš, si pripravi rešen predtest
in si zapiši, če česa še ne razumeš. Povabilo na videokonferenco boš prejel/a po šolski
elektronski pošti.
Četrtek, 22. 10. 2020, 1. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 8 v poglavju 1.
Petek, 23. 10. 2020, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 8 v poglavju 1.
Skupina B
19. 10. 2020, 3. ura
Rešite predtest, preglejte vso že predelano snov in si zapišite morebitna vprašanja.
Prihodnjo uro se srečamo v virtualni učilnici, kjer bomo snov ustno ponovili.
22. 10. 2020, 1. ura
Učno uro bomo izvedli v obliki videokonference. Potrebovali boste rešen predtest in
učbenik. Povabilo na videkonferenco boste prejeli po šolski elektronski pošti.
23. 10. 2020, 3. ura
V učbeniku rešite vaje poglavja Extra exercises (str. 12) in preberite besedilo na strani
13. V slovar izpišite neznane besede, na spletu poiščite prevode besed in tvorite stavke.
Vsak mora imeti izpisanih najmanj pet besed. Rešite tudi nalogo bralnega razumevanja.
Skupina C
Pouk bo potekal preko videokonferenc (Cisco Webex) po urniku rednega pouka.
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. ura
Četrtek, 22. 10. 2020, 1. ura
Petek, 23. 10. 2020, 3. ura
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Videokonference so obvezne. Skupaj bomo predelali snov in vaje. Za prvo konferenco (v
ponedeljek) imejte pri sebi polo z nalogami za 1. test (pisno preverjanje), kot smo se
dogovorili v petek. Na vseh konferencah potrebujete tudi oba angleška zvezka (zvezek
za snov in slovarček) ter učbenik. Morebitne dodatne učne liste vam bom po
ponedeljku pošiljala na vaše šolske e-naslove (o tem se bomo sproti dogovarjali na
konferencah). Povabilo na videokonference boste prejeli po šolski elektronski pošti.

ZGO

8. A
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 2. ura
Dokončajte odgovore na vprašanja o nastanku in širjenju reformacije, ki ste jih dobili pri
pouku v prejšnjem tednu.
V učbeniku preberite poglavje Zakaj je imela reformacija pri nas tako velik vpliv. V
zvezek izpišite poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovorite na
vprašanja v učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpišite pojme. Nalogo morate opraviti
do našega naslednjega srečanja, ki bo v sredo, 21. 10. 2020.
Sreda, 21. 10. 2020, 5. ura
Uro bomo izvedli preko spleta. Na vaše elektronske naslove bom poslala povabilo s
povezavo, ki vam bo omogočila, da se srečanja udeležite.
8. B
Torek, 20. 10. 2020, 1. ura
V učbeniku preberite poglavje Zakaj je imela reformacija pri nas tako velik vpliv. V
zvezek izpišite poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovorite na
vprašanja v učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpišite pojme. Nalogo morate opraviti
do našega naslednjega srečanja, ki bo v petek, 23. 10. 2020.
Petek, 23. 10. 2020, 5. ura
Uro bomo izvedli preko spleta. Na vaše elektronske naslove bom poslala povabilo s
povezavo, ki vam bo omogočila, da se srečanja udeležite.

GEO
8. b

Torek, 20. 10. 2020, 5. ura
● S pomočjo nalog v samostojnem delovnem zvezku na straneh 46‒51 preveri svoje
znanje o Severni Afriki in Tropski Afriki. To je snov, ki smo jo že obravnavali.
● Na spletni strani iRokus (https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015) si na
straneh 46‒51 oglej filme in reši interaktivne naloge.
Po ogledu filmov (Pomen tropskega deževnega gozda in Krčenje gozdov) napiši kratek
povzetek v samostojni delovni zvezek ali na list papirja, ki ga nato prilepi v SDZ.
Domača naloga: Ob zemljevidu Sveta in Afrike ponovi vse geografske pojme (otoki,
polotoki, ožine, reliefne, naravne enote, reke), ki smo jih obravnavali, zapisane jih imaš
tudi v samostojnem delovnem zvezku na straneh 6, 7, 12‒15.
Četrtek, 22. 10. 2020
4. ura
● S pomočjo nalog v samostojnem delovnem zvezku na straneh 52‒54 preveri znanje o
Južni Afriki.
● Na spletni strani iRokus (https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015) si na
strani 53 oglej filma Apartheid in Značilnosti trgovine s safirji ter napiši kratek
povzetek obeh filmov.
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5. ura (11:30‒12:20)
● Pouk bomo imeli preko videokonference (ZOOM). Vabila boste dobili na svoj e-naslov.
Če boš pri reševanju imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov
helena.verdev@os-ljubecna.si

BIO
8. b

8. A
Torek, 20. 10. 2020, 5. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Hranila. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti.
Četrtek, 22. 10. 2020, 4. in 5. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Dihala. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti.

KEM

8. A
Torek, 20. 10. 2020, 6. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Zgradba atoma. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti.
Petek, 23. 10. 2020, 2. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Atomsko in masno število. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski
pošti.
8. B
Sreda, 21. 10. 2020, 1. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Zgradba atoma. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti.
Četrtek, 22. 10. 2020, 2. ura
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi
Atomsko in masno število. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski
pošti.

FIZ

Torek, 20. 10. 2020
8. A: 1. ura
8. B: 4. ura
Minuli četrtek si dobil/a UL VPRAŠANJA O SVETLOBI. Odgovori na prvih šest vprašanj v
svoj zvezek. Reši tudi UL O MERJENJU MASE.
Četrtek, 22. 10. 2020
8. A: 2. ura
8. B: 3. ura
V zvezek zapiši odgovore še na preostala VPRAŠANJA O SVETLOBI (od 7. do 12.
vprašanja).
Odgovore na VPRAŠANJA O SVETLOBI in rešitve UL MERJENJE MASE boš od petka
naprej našel/našla v spletni učilnici za fiziko (8. razred) v poglavju 1 in poglavju 2.
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TIT

 Reši delovni list o gonilih, ki si ga dobil/a že v šoli.

DKE

8. A
Petek, 23. 10. 2020, 5. ura
● V spletni učilnici Domovinska in državljanska vzgoja ter etika 8 na spletni strani šole
imate v poglavju DEMOKRACIJA OD BLIZU naložena gradiva za delo. S pomočjo PPTjev ponovite snov, ki smo jo že obravnavali in dopolnite zapiske v zvezku.
● Samostojno boste raziskali pojem AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO. S pomočjo PPT-ja
izpolnite naloge na delovnem listu, ki ga prav tako najdete naloženega v spletni učilnici.
List prilepite v zvezek.
8. B
Petek 23. 10. 2020, 4. ura
● V spletni učilnici Domovinska in državljanska vzgoja ter etika 8 na spletni strani šole

imate v poglavju DEMOKRACIJA OD BLIZU naložena gradiva za delo. S pomočjo PPTjev ponovite snov, ki smo jo že obravnavali, in dopolnite zapiske v zvezku.
● V zvezek zapišite nov naslov Nosilci oblasti v RS in njihove naloge ter s pomočjo
učbenika in PPT-ja v spletni učilnici rešite naloge na učnem listu, ki ste ga v petek dobili
v šoli.
GUM

8.A
Torek, 20. 10. 2020, 4. ura
8. B
Torek, 20. 10. 2020, 3. ura
V zvezek napiši kratek življenjepis (5 stavkov) skladatelja Josepha Haydna in na YT
poslušaj 1. stavek Simfonije “presenečenja” (št. 94). Ob poslušanju ugotovi, zakaj
“presenečenje”.

LUM

 Navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še
LIKOVNA UMETNOST 8. Ta teden je tvoja naloga vezana na geografijo.

8. A in 8. B (fantje)
ŠPO
Na povezavi https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc poskusi po
urniku opraviti trening za moč ter enkrat pojdi na sprehod, ki bo trajal vsaj 45 minut ali
pa se odloči za 8-minutni pogovorni tek. Po opravljenih aktivnostih izpolni tabelo na listu
(1. teden). Ko pridemo v telovadnico, bomo ocenjevali prikaz omenjenih vaj (pravilen
vrstni red in sklop vaj). Če imate kakšno vprašanje glede posamezne vaje, mi to sporočite
na elektronski naslov.
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Vsi, ki še niste pridobili ocene iz atletike (šola teka), mi na elektronski naslov pošljite
najkasneje do 30. 10. posnetek, s katerega je razviden vaš prikaz vaj (visoki skipping,
zametavanje, striženje, jogging poskoki in tek s poudarjenim odrivom).
8. A (dekleta)
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 5. ura
8. B (dekleta)
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 4. ura
Na
spodnji
povezavi
najdeš
poglavje
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html

o

rokometu:

Poišči naslov Tehnika vratarja ter preberi in reši nalogo. V primeru, da potrebuješ mojo
pomoč, sem ti na voljo na naslovu: danica.vergilas@os-ljubecna.si.
8. A (dekleta)
Sreda, 21. 10. 2020, 3. ura
8. B (dekleta)
Sreda, 21. 10. 2020, 4. ura
Na
spodnji
povezavi
najdeš
poglavje
o
rokometu:
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html. Poišči naslova Taktika
(preberi in poglej posnetke) ter Kolektivna taktika v obrambi (preberi in reši nalogo).

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET
MME

 Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Multimedija.
Uspešno delo ti želim.

FRANC Četrtek, 22. 10. 2020, 6. in 7. ura
OŠČINA  Navodila za delo poišči v spletni učilnici Francoščina 1 v poglavju 1 (nivo 1) in v poglavju
2 (nivo 2).

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina)
N2N

SKUPINA 1
Torek, 20. 10. 2020, 7. ura
Petek, 23. 10. 2020, 6. ura
 Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod Izbirnimi predmeti
poiščeš nemščino, nato nemščino 8/skupina 1 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1699392
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N2N

SKUPINA 2
Sreda, 21. 10. 2020, 6. ura
Četrtek, 22. 10. 2020, 6. ura
 Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod Izbirnimi predmeti
poiščeš nemščino, nato nemščino 8/skupina 1 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1699392
 Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod Izbirnimi predmeti
poiščeš nemščino, nato nemščino 8/skupina 2 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1699401
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