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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (9. 11. 2020–13. 11. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 Ponedeljek, 9. 11. 2020, 6. ura 

V SDZ Od glasov do književnih svetov 8 si na strani 95 preberi, kaj je opravičilo, in 

definicijo zapiši v svoj zvezek. Nato v spletni učilnici Slovenščina 8 odpri zavihek za svojo 

skupino in odpri dokument z naslovom Opravičilo. Prepiši ga v svoj zvezek. Reši še naloge 

v SDZ na straneh 95─97, nalogo 3 zaenkrat izpusti, ter preveri rešitve s pomočjo Rešitev 

SDZ, ki jih najdeš v spletni učilnici Slovenščina 8. 

Torek, 10. 11. 2020, 2. ura 

Nalogo 3 v SDZ na strani 97 napiši v svoj zvezek in mi jo pošlji na moj e-naslov 

(mateja.samastur@os-ljubecna.si). V spletni učilnici Slovenščina 8 najdeš v zavihku za 

svojo skupino povezavo do spletnega kviza Kahoot, s katerim preveriš svoje znanje o 

zahvali in opravičilu. Ko ga boš reševal/reševala, se vpiši s svojim imenom in priimkom, 

da bom lahko spremljala tvoj dosežek. 

Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 

V spletni učilnici Slovenščina 8 poišči v zavihku svoje skupine PPT-predstavitev Ljudsko 

slovstvo in jo prepiši v zvezek na stran za delo z umetnostnimi besedili. Reši naloge v SDZ 

na straneh 121 in 122 ter rešitve preveri s pomočjo Rešitev SDZ (spletna učilnica 

Slovenščina 8). 

Petek, 13. 11. 2020, 1. ura 

V SDZ na strani 122 preberi ljudsko pesem z naslovom Galjot, nato reši 2. in 3. nalogo na 

strani 123. Rešitve preveri s pomočjo Rešitev SDZ, ki jih najdeš v spletni učilnici 

Slovenščina 8. V spletni učilnici odpri zavihek za svojo skupino in prepiši v svoj zvezek 

PPT-predstavitev z naslovom Galjot.  

BRALNA ZNAČKA 
Tisti, ki ste že prebrali kakšno knjigo  za bralno značko in je še  niste predstavili, lahko to 
storite  tako, da na moj elektronski naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si) pošljete 
kratek zapis o prebrani knjigi. Navodila, kaj vse mora vsebovati vaš zapis, najdete v 
spletni učilnici za 9. razred pod ploščico Bralna značka. 

DODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje): 

Ura bo potekala prek videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti.  

 

MAT 8. A 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 
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Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 10. 11. 2020, 3. ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 13. 11. 2020, 4. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred. 

 

8. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 10. 11. 2020, 6. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 13. 11. 2020, 2. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b razred. 
 

TJA 8. A in 8. B: skupina A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 

 Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo skupaj 
pregledali rešitve vašega samostojnega dela pred počitnicami.  
 

 Če kdo vabil na svojo pošto ne prejema, naj mi piše na: darja.acentrih@os-ljubecna.si, 
da si naslov popravim, saj je prisotnost na videokonferencah obvezna. 
 

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 

 Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 8 v poglavju 1. Glej mapico 
Četrtek, 12. 11. 2020. 

Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 

 Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo pregledali vaše 
četrtkovo delo. 

 
8. A in 8. B: skupina B 

mailto:darja.acentrih@os-ljubecna.si
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Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 

 Srečali se bomo na spletu. Potreboval/a boš domačo nalogo (extra exercises, extra 
reading, uč. str. 12/13). 

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 

 Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 

 V učbeniku na strani 20 reši extra exercises. Na strani 21 te čaka zanimivo branje o 
raziskovalcih in njihovih potovanjih. Skušaj prebrano povezati z znanjem pridobljenim 
pri zgodovini. Reši naloge pod naslovom Tasks. Nalogo B mi pošlji v pregled (lahko jo 
zapišeš v zvezek, poslikaš in pošlješ, ali pa jo zapišeš v wordowem dokumentu in mi jo 
posreduješ). 

8. A in 8. B: skupina C 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 

 Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo domačo nalogo (učb. str. 20: Extra 
Exercises in nalogo z delovnega lista GET/GO). Na podlagi učbenika bomo obravnavali 
novo snov. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš na svojo šolsko 
pošto do nedelje zvečer.  

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 

 Samostojno boš opravil delo in naloge, o katerih se bomo dogovorili v ponedeljek. 

Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 

 Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo in naloge, ki jih boste opravili v 
četrtek. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš na svojo šolsko pošto 
do četrtka zvečer.  

 

ZGO 8. A 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2.ura 

 V učbeniku preberi poglavje Kako so verske vojne prizadele Evropo (uč. str. 38, 39, 
40). Na spletu poišči podatke o Ignaciju Loyolskem in jih zapiši v zvezek. 

Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 

 Uro bomo izvedli preko spleta. Vabilo s povezavo, ki  ti bo omogočala, da se udeležiš 
video učne ure, boš prejel/a na svoj šolski elektronski naslov. Potreboval/a boš zvezek 
in domačo nalogo prejšnje ure. Videokonferenca je obvezna. 

8. B 
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Torek, 10. 11. 2020, 1.ura 

 V učbeniku preberi poglavje Kako so verske vojne prizadele Evropo (uč. str. 38, 39, 40). 
Na spletu poišči podatke o Ignaciju Loyolskem in jih zapiši v zvezek. 

Petek, 13. 11. 2020, 5. ura 

 Uro bomo izvedli preko spleta. Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo 
s povezavo, ki ti bo omogočila, da se srečanja udeležiš. Potreboval/a boš zvezek in 
domačo nalogo prejšnje ure. Videokonferenca je obvezna. 

 

GEO 
8. b 
 

Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 
 
● Kot smo bili dogovorjeni, morate danes oddati svoje mini projektne naloge. Izbirali ste 

lahko med tremi naslovi: Reka Nil, Čadsko jezero, Turizem v Vzhodni Afriki. Navodila za 
posamezno nalogo so v spletni učilnici GEOGRAFIJA 8.  
 

● Pisno odgovori na vprašanja v SDZ-ju na strani 57 pod rubriko Odgovori in odgovore 
pojasni. Na list papirja napiši vprašanja in odgovore. V spletni učilnici GEOGRAFIJA 8 je 
delovni list z vprašanji. Delovni list lahko shraniš na svoj računalnik in kar vanj vpisuješ 
odgovore. Delovni list lahko sprintaš in odgovoriš na vprašanja. Izberi možnost, ki ti 
najbolj odgovarja. Poskusi danes odgovori na čim več vprašanj. Na preostala vprašanj 
boš odgovoril/a v četrtek.  

 
Četrtek, 12. 11. 2020, 4. ura 
● Pouk bomo imeli preko videokonference (ZOOM). Vabilo boš dobil/a na svoj e-naslov. 

Na videokonferenci bomo preverili naloge, ki ste jih opravljali pri pouk geografije pred 
počitnicami.  
 

Četrtek, 12. 10. 2020, 5. ura 

 Nadaljuj z odgovori na vprašanja v SDZ-ju na strani 57 pod rubriko Odgovori in 
odgovore pojasni. Delovni list (wordovo datoteko ali fotografijo) pošlji na moj e-naslov. 
Delovni list moraš oddati najkasneje danes do 14. ure. Ko bom dobila odgovore od 
vseh, bom v spletni učilnici objavila rešitve.  
 

Če boš pri opravljanju nalog imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov 
helena.verdev@os-ljubecna.si 
 

BIO 
8. b 
 

8. A 
Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 
 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Transportni sistem, zgradba in delovanje srca. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 

Četrtek, 12. 11. 2020, 4. in 5. ura 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
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 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Krvožilje in kri. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po 
elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

KEM 8. A 
Torek, 10. 11. 2020, 6. ura 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Izotopi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po 
elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

 
Petek, 13. 11. 2020, 2. ura 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Elektronska ovojnica. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že 
prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

 8. B 
Sreda, 11. 11. 2020, 1. ura 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Izotopi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po 
elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

 
Četrtek, 12. 11. 2020, 2. ura 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Elektronska ovojnica. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že 
prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

FIZ 8. A 
Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o ODBOJU IN 
LOMU SVETLOBE. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 

 
Četrtek, 12. 11. 2020, 2. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali naloge o LOMU 
SVETLOBE. Navodilo za delo poišči v spletni učilnici Fizika 8 v poglavju SVETLOBA. 
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

 
8. B 
Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o ODBOJU IN 
LOMU SVETLOBE. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 

 
Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali naloge o LOMU 
SVETLOBE. Navodilo za delo poišči v spletni učilnici Fizika 8 v poglavju SVETLOBA. 
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Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

 

TIT 8. A: ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ali 4. ura 
8. B: sreda, 11. 11. 2020, 3. ali 4. ura 
 

 V spletni učilnici si v poglavju 3  preberi snov o motorjih. V zvezek si napiši naslov  
MOTORJI in prepiši strani 1, 2, 4, 7 in 9.  
 

DKE 8.A  
Petek, 13. 11. 2020, 5. ura 
 

 Učno uro bomo izvedli preko videokonference (webex). Vabilo boš dobil-a na svoj 
šolski elektronski naslov. 

 Ponovi snov o aktivnem državljanstvu, reši delovni list, če še nisi. Skupaj bomo 
preverili, kako uspešni ste bili pri samostojnem delu ter nadaljevali s spoznavanjem 
pomena različnih civilnih akcij ter delovanjem civilne zaščite.  

 Če imaš kakršnakoli vprašanja, mi vedno lahko pišeš na moj elektronski naslov 
darja.slivnik@os-ljubecna.si. 

  
8. B 
Petek, 13. 11. 2020,  4. ura 

 Ta teden boš raziskal-a pojem AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO. S pomočjo powerpointa 
(Vloga aktivnih državljanov)  izpolni naloge na delovnem listu. Oboje najdeš na spletni 
strani šole v spletni učilnici Domovinska in državljanska vzgoja ter etika 8 v poglavju 
Demokracija od blizu. Delovni list prilepi v zvezek, fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji 
na vpogled na moj elektronski naslov darja.slivnik@os-ljubecna.si  do petka zvečer. 
 

GUM 8. A: torek, 10. 11. 2020, 4. ura 
8. B: torek, 10. 11. 2020, 3. ura 
 

 V zvezek napiši kratek življenjepis (5 stavkov) skladatelja Wolfganga Amadeusa 
Mozarta in na YT poslušaj 1. stavek Simfonije v g-molu: 
https://www.youtube.com/watch?v=iCZGADM3pOc  
Ob poslušanju določi: tempo, karakter, izvajalci. 
 

LUM 8. A: sreda, 11. 11. 2020, 1. ura 
8. B: sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 
 

 Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8. Poišči novo likovno nalogo za 2. teden  v 
likovnem področju SLIKARSTVO. Nova snov ima naslov SLIKARSKE TEHNIKE. 

 

 
ŠPO 

8. A (dekleta) 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 5. ura 
Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 
 
BADMINTON 

mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
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 Najprej preveri pravilni položaj loparja v roki za forhend in beckend udarec na 
naslednjem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0  
Preizkusi se v naslednjih nalogah: odbijanje žogice 100-krat zaporedno, isto poskusi še 
s slabšo roko, odbijanje žogice med tem ko lopar po vsakem udarcu menjaš iz leve v 
desno roko, med odbijanjem žogice prehodi določeno ravno razdaljo (če ti pade žogica 
na tla, se moraš vrniti na začetek), isto poskusi še s slabšo roko in v hoji nazaj. Še zadnja 
naloga: med vsakim visokim obojem žogice naredi počep.  
Koliko ti jih je uspelo narediti? Vesela bom tvojega sporočila na naslov: 
danica.vergilas@os-ljubecna.si . 

 
8. B (dekleta) 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura  
Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 

 
BADMINTON 

 Danes je na vrsti servis, zato si ga najprej poglej na posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU  

 Na travnatem terenu si označi igrišče; v širino 6 in v dolžino 14 dolgih korakov, namesto 
mrežice, ki jo postaviš na sredino, si lahko pomagaš z dvema  palicama, na katerih 1,55 
m od tal napneš vrvico.  

 Preizkusi se v naslednjih nalogah: 7 zaporednih uspešnih servisov od 10 možnih 
poskusov (forhend in beckend), oba načina servisa opravi še 10-krat s slabšo roko, na 
vsako polovico igrišča položi »ležečo tarčo« (blazino, karton) in ju poizkusi s servisom 
čim večkrat zadeti.  

 Sliko ležečih tarč na tvojem badminton igrišču mi pošlji na: danica.vergilas@os-
ljubecna.si . Predno pospraviš igrišče, povabi na dvoboj družinskega člana. Igra se na 2 
dobljena seta do 21 točk. Za servis naj odloči med vama žreb. Igralec prejme točko le v 
primeru, ko je na servisu.  
 

8. A in 8. B (fantje) 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 5. ura 
Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 

 V tem tednu ponovno opravi 2 treninga (ponovitve oz. sekunde se sedaj povečajo na 
15) ter opravi z nalogo hitre hoje ali teka (vse imaš opisano na učnem listu).  

 Če imaš kakšno težavo z nalogami za moč, ti pošiljam demonstracijo vseh vaj na 
slednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA 
 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

MME 
 

Petek, 13. 11. 2020, 6. ali 7. uro 
 
● Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Multimedija. 

Uspešno delo ti želim. 
 

FRANC
OŠČINA 

Četrtek, 12. 11. 2020, 6. in 7. ura 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0
https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
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● Navodila za delo poišči v spletni učilnici Francoščina 1 v poglavju 1 (nivo 1) oz. v poglavju 
2 (nivo 2). Del pouka boš delal/a naloge samostojno, eno uro pa preko videokonference, 
na kateri bomo skupaj preverili vaše samostojno delo pred počitnicami.  

● Kdor mi še ni poslal narejenih nalog, naj to stori čim prej. 

ŠSP 8. A in 8. B (dekleta), Torek, 10.11.2020, 7. ura 
 

 Na spodnji povezavi preberi (5 minut) poglavje o vplivu vadbe na telo: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59756.html  

Naj te ta dejstva vedno znova vzpodbudijo in motivirajo za športno vadbo (vaje za moč, 
tek, pohodi idr.) in vse fizične aktivnosti (čiščenje, pospravljanje, delo na vrtu idr.). 
Današnja sprostitev od sedenja je pohod, ki naj bo dovolj dolg (vsaj 1 uro, približno 5 
km), hiter (da se dvigne srčni utrip in dihanje) in po varni poti, ki jo lahko prehodiš sama. 
Kratek opis in sliko mi pošlji na naslov: danica.vergilas@os-ljubecna.si. 
 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N  
 

SKUPINA 1  

Sreda, 11. 11. 2020, 7. ura 

Petek, 13. 11. 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/course/view.php?id=17385#section-7 

 

N2N  
 

SKUPINA 2  

Sreda, 11. 11. 2020, 6. ura 

Četrtek, 12. 11. 2020, 6. ura 

● 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/course/view.php?id=17385#section-8 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59756.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59756.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59756.html
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-7
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-8

