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

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

Torek, 10. 11. 2020, 3. ura 
V spletni učilnici za 9. razred v svoji skupini odpri Power Point predstavitev 
Protestantizem in reformacija in jo prepiši v zvezek za umetnostna besedila.  
V SDZ na str. 158 reši nalogo 1 in preberi Dalmatinovo besedilo pod nalogo 2. 
 
Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 
V spletni učilnici za 9. razred v svoji skupini odpri Power Point predstavitev o Primožu 
Trubarju in jo prepiši v zvezek. 
V SDZ na str. 159 pod nalogo 1 preberi besedilo Primoža Trubarja Catechismus 
(Katekizem). Na str. 160 poskušaj rešiti 2. vajo. 
 
Četrtek, 12. 11. 2020, 4. ura 
V SDZ reši vaje 3-6 na str. 160. Nato preberi nalogo 7 in jo skušaj rešiti. 
V zvezek napiši kratko pismo z naslovom Moji l’ubi Slovenci. Vsa navodila najdeš v SDZ 
str. 161/8. 
 
Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 
V SDZ na str. 161 /9 preberi besedilo (najprej navodilo!) Vedenje v šoli.  
Napiši v nekaj povedih, kako se šolanje danes razlikuje od šolanja nekoč. 
 
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 (damjana.hrovat@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 9. A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Torek, 10. 11. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 11. 11. 2020, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 13. 11. 2020, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. a razred. 
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9. B 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 13. 11. 2020, 6. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. b razred. 
 

TJA 9. A in 9. B: skupina A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. 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. 
 

Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 

 Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 9 v poglavju 1. Glej mapico 
Sreda, 11. 11. 2020. 
 

Četrtek, 12. 11. 2020, 2. ura 

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

9. A in 9. B: skupina B 
 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 

 Srečali se bomo na spletu. Potreboval/a boš domačo nalogo prejšnje ure. Vabilo za 
udeležbo ti bom poslala na elektronski naslov. Videokonferenca je obvezna. 

 
Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 

 Srečali se bomo na spletu. Vabilo za udeležbo ti bom poslala na elektronski naslov. 
Videokonferenca je obvezna. 

 
Četrtek, 12. 11. 2020, 2. ura 

 Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. Do spletne učilnice dostopaš preko 
spletne strani šole, zavihek spletne učilnice, izbereš angleščina, nato angleščina 9, 
poglavje 2. 

 
9. A in 9. B: skupina C 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 
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 Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo domačo nalogo (učb. str. 64: Extra 
Exercises). Pri sebi imej tudi delovni list (So and Such Exercises), na podlagi katerega 
bomo obravnavali novo snov.  Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš 
na svojo šolsko pošto do nedelje zvečer.  
 

Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 

 Tokrat boš samostojno opravil/a delo, o katerem se bomo dogovorili v ponedeljek na 
videokonferenci. 
 

Četrtek, 12. 11. 2020, 2. ura 

 Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo in naloge, ki si jih opravil/a v 
sredo. Obravnavali bomo novo snov. Zanjo vam bom v sredo na vašo šolsko pošto, 
poleg povezave na konferenco, poslala potrebni material. Videokonferenca je 
obvezna.  

 

ZGO 9. A 
Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 

●  Uro bomo izvedli preko spleta. Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala 
povabilo s povezavo. Videokonferenca je obvezna. 
 Pred pričetkom ure ponovi poglavje Kakšna država je bila kraljevina SHS, ter mi 
na vpogled na moj elektronski naslov darja.slivnik@os-ljubecna.si  pošlji domačo 
nalogo iz prvega tedna pouka na daljavo, najkasneje do torka 10. 11. 2020. V 
učbeniku preberi poglavje Kakšne spremembe je povzročila kraljeva diktatura. 
 

Petek, 13. 11. 2020, 2. ura 
● Tokrat te čaka samostojno delo. V spletni učilnici na spletni strani šole    

ZGODOVINA 9,  poglavje POUK NA DALJAVO 9. a 
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17371#section-1  ) poišči mapico 
petek, 13. 11. 2020. V njej te čakajo navodila za delo.  

9. B 
Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 

●  V učbeniku preberi poglavje Kakšna država je bila Kraljevina SHS. V zvezek 
izpiši poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovori na 
vprašanja v učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpiši pojme. Nalogo moraš 
opraviti do našega naslednjega srečanja, ki bo v petek, 13. 11. 2020. 
 

Petek, 13. 11. 2020, 1. ura 
● Uro bomo izvedli preko spleta. Na tvoj elektronski naslov  bom poslala povabilo 

s povezavo, ki ti bo omogočila, da se srečanja udeležiš. Videokonferenca je 
obvezna. 

 

GEO 
 

Ponedeljek, 9. 11. 2020 
9. b: 2. ura 
9. a: 3. ura 
 
Petek, 13. 11. 2020 
9. a: 1. ura 
9. b: 2. ura  

mailto:darja.slivnik@os-ljubesna.si
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● Obe dve uri geografije bosta namenjeni izdelavi projektne naloge.  
V zadnjih tednih smo bili v povezavi z omejevanjem širjenja koronavirusa (SARS-CoV-
2) priča številnim ukrepov. Med njimi sta bila tudi najprej omejitev gibanja na 
statistične regije in nato omejitev gibanja na občine. Spoznajte torej svojo statistično 
regijo in občino ter seveda svoj domači kraj. Projektna naloga bo del ocene pri 
geografiji.  

 Navodila, delovne liste in kriterije ocenjevanja za projektno nalogo najdeš v spletni 
učilnici GEOGRAFIJA 9.  
 

BIO 
 

Torek, 10. 11. 2020 
9. a: 1. ura  
9. b: 2. ura  
 
ZGRADBA CELIČNE MEMBRANE  

● V zvezek napiši zgornji naslov. Iz učbenika iz strani 21 preriši del celične 
membrane  v zvezek in zapiši gradbene dele. Preberi tudi besedilo, ki opisuje 
organske snovi s poudarkom na ogljiku in fosfolipidih. Iz učbenika pa v zvezek še 
dopiši zadnji odstavek iz strani 19, ki govori o izmenjavi snovi in pomenu odprtih 
sistemov. 

 
Sreda, 11. 11. 2020 
9. a: 2. ura  
9. b: 1. ura 
 
RAZISKOVANJE CELIC 

● V učbeniku na strani 19 si preberite besedilo, ki opisuje tri znanstvenike, ki so 
raziskovali celice. V zvezek opiši njihovo delo. Dodaj še četrtega  znanstvenika, ki 
je predstavljen na strani 22 v učbeniku. 

 
 

KEM 9. A 
Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 
Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Reakcija med kislino in bazo ─ nevtralizacija. Povezava na videokonferenco je vseskozi 
enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 
Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Nevtralizacija je pomembna in uporabna reakcija. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
 9. B 
 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 5. ura 
Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Reakcija med kislino in bazo ─ nevtralizacija. Povezava na videokonferenco je vseskozi 
enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
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Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 
Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Nevtralizacija je pomembna in uporabna reakcija. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna 
 

FIZ 9. B 
Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
9. A 
Četrtek, 12. 11. 2020, 5. 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 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

GUM 9. A: sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 
9. B: petek, 13. 11. 2020, 4. ura 
 

 Na YT poslušaj naslednji posnetek: Carl Orff: O Fortuna (iz kantate Carmina Burana) 
Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=AdIpoE2LEps 
 

 Ob poslušanju analiziraj in zapiši v zvezek: izvajalci, tempo, dinamika, karakter 
skladbe. Ugotovi, v katerem jeziku prepevajo. 
 

ŠPO 9. A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. ura 
Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 
 
9. B,  
Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 
Četrtek, 12. 11. 2020, 5. ura 
 
Fantje 

 Ko imaš na urniku šport, izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra hoja, 
tek, gimnastične vaje, igra z žogo, kolesarjenje, kolebnica, rolanje, vožnja s skirojem 
…). 

 V primeru slabega vremena si lahko pomagaš z vadbo, ki se nahaja na spodnji 
povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=AdIpoE2LEps
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https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU 

 Med šolskimi urami se ne pozabi razgibati in prezračiti prostor, saj se boš tako lažje 
zbral pri naslednji šolski uri. 
 

Dekleta 
NAMIZNI TENIS 

 Najprej preveri pravilni položaj loparja v roki in izvedbo začetnega udarca na tej 
povezavi: https://www.loparji.si/osnove-namiznega-tenisa  ter udarcev na 
povezavi: https://www.loparji.si/tehnike-igranja.  

 Preizkusi se v naslednjih nalogah: odbijanje žogice 30-krat zaporedno, isto poskusi še 
s slabšo roko, odbijanje žogice medtem ko lopar po vsakem udarcu obrneš, 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 sonožni poskok. Koliko ti 
jih je uspelo narediti? Vesela bom tvojega sporočila na naslov: danica.vergilas@os-
ljubecna.si. 

 
NAMIZNI TENIS 
 V kolikor nimaš prave mize, si začasno mizo za namizni tenis naredi sama; namesto 

mrežice napni vrvico, ki je 15,25 cm visoko nad navadno mizo.  
Preizkusi se v naslednjih nalogah: 5 zaporednih uspešnih servisov od 10 možnih 
poskusov (forhend in beckend), oba načina servisa opravi še 10-krat s slabšo roko, na 
nasprotno polovico mize postavi več praznih plastičnih lončkov in poizkusi s servisom 
čim večkrat žogico spraviti v lončke.  
Sliko uspešno polnih lončkov mi pošlji na danica.vergilas@os-ljubecna.si. Predno 
pospraviš mizo za namizni tenis, povabi na dvoboj družinskega člana. Igra se na 3 
dobljene sete do 11 točk. Za prvi servis naj odloči med vama žreb. Menjava servisa je 
na vsakih 5 točk.  
 

LUM 9. A: petek, 13. 11. 2020, 6. ura 
9. B: petek, 13. 11. 2020, 5. ura 
 

 Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA UMETNOST, 
nato še LIKOVNA UMETNOST 9. Poišči novo likovno nalogo za 2. teden  v likovnem področju 
KIPARSTVO. Nova snov ima naslov KONCEPTUALNA UMETNOST – LAND ART. 
 

 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

ŠZZ 
(dekleta) ● Ta teden pojdi na sprehod, ki bo trajal vsaj 45 minut. Med samim sprehodom pa 

razmisli, katere tehnične elemente pri odbojki poznamo (takoj po sprehodu jih zapiši 

na list, ki ga boš prinesla s sabo v šolo). Upam, da jih našteješ vsaj 5 (za pomoč: libero 

ni tehnični element). 

https://www.loparji.si/osnove-namiznega-tenisa
https://www.loparji.si/osnove-namiznega-tenisa
https://www.loparji.si/tehnike-igranja
https://www.loparji.si/tehnike-igranja
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ROM 
 ● Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici 

Računalniška omrežja. Uspešno delo ti želim 

FRANCO- 

ŠČINA 

Četrtek, 12. 11. 2020, 6. in 7. ura 
● Navodila za delo poišči v spletni učilnici Francoščina 1 v poglavju 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. 

 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N ● Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi predmeti 

poiščeš nemščino, nato nemščino 9 ali klikni na spodnjo povezavo 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-10 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-10

