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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (21. 12. 2020–24. 12. 2020) 

ŠPORTNI DAN 
V torek, 22. 12. 2020, bomo izvedli športni dan na daljavo, in sicer s pohodom od Ljubečne do 
Božičkove dežele. V tem čarobnem božičnem času je vse mogoče, zato bomo vsi skupaj (učenci, 
učenke in učitelji) poskusili prehoditi 2914 km v enem dnevu. Kako in zakaj točno tolikšno razdaljo, 
pa najdeš v spletni učilnici ŠPORTNA VZGOJA. Učitelji športa se že veselimo tvoje prispevane 
prehojene razdalje.  
 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

Ponedeljek, 21. 12. 2020, 6. ura 
V spletni učilnici Slovenščina 8 poišči ploščico z naslovom Pravopis. Najprej si oglej PPT-
predstavitev o uporabi velike in male začetnice in ponovi pravila. Nato reši naložene 
naloge za utrjevanje. 
 
Sreda, 23. 12. 2020, 2. ura 
V spletni učilnici te pod ploščico Pravopis čaka preverjanje znanja. Reši ga. 
 
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 8. razred pod ploščico Bralna značka. 
 

MAT 8. A 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
8. B 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 23. 12. 2020, 3. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b-razred. 

TJA 8. A in 8. B: skupina A 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
8. A in 8. B: skupina B 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 
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8. A in 8. B: skupina C 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Obravnavali bomo novo snov, za kar boš potreboval/a vse 
potrebščine za angleščino. Povezavo na videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do 
nedelje zvečer.  
 

ZGO 8. A 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 2.ura 
V spletni učilnici Zgodovina 8, poglavje Delo na daljavo, 8. a-razred, te čakajo navodila za 
delo.     
 
Sreda, 23. 12. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala 
povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da se udeležiš srečanja.  
 

GEO 
8. b 

/ 

BIO 
8. b 

/ 
 

KEM 8. B 
Sreda, 23. 12. 2020, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Kovalentna vez. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 

FIZ / 
 

TIT 8. A: ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ali 4. ura 
8. B: sreda, 23. 12. 2020, 3. ali 4. ura 
Naredi plakat ali PPT-predstavitev o eni izmed naštetih tem: Parni stroji, Razvoj 
avtomobilov, Avtomobil na parni pogon,  Prvi avtomobil na notranje izgorevanje, 
Električni avtomobili, Nikolaus August Otto, Rudolf Diesel, Berta Benz (leta 1888 je 
drzno sedla na trikolesnik motorwagen 3 in in v slabih 13 urah prevozila 104 kilometre 
dolgo pot), Tesla avtomobili, Henry Ford,  avtomobil na vodikovo celico … Izdelek boš 
predstavil/a v šoli. 
 

DKE / 
 

GUM / 
 

LUM 8. A: sreda, 23. 12. 2020, 1. ura 
8. B: sreda, 23. 12. 2020, 5. ura 
Vsi, ki še niste opravili likovne naloge PROSTORSKI KLJUČI  iz preteklega tedna, prosim, 
naredite to do 24. 12. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8. 
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ŠPO 

8. A (dekleta) 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 5. ura 
Sreda, 23. 12. 2020, 3. ura 
Navodila za športni dan, ure športne vzgoje in izbrani šport najdeš v spletni učilnici 
Športna vzgoja. Udeležba na športnem dnevu je obvezna. 
 
8. B (dekleta) 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 4. ura  
Sreda, 23. 12. 2020, 4. ura 
Navodila za športni dan, ure športne vzgoje in izbrani šport najdeš v spletni učilnici 
Športna vzgoja. Udeležba na športnem dnevu je obvezna. 
 
8. A in 8. B (fantje) 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 5. ura 
Sreda, 23. 12. 2020, 4. ura 
V ponedeljek si dobro poglej spletno učilnico Športne vzgoje 
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=41940), kjer najdeš vse informacije glede 
športnega dne. Okvirno si začrtaj pot pohoda (naredi zemljevid), ki ga boš v torek, 22. 12. 
2020, na športnem dnevu opravil. Tvoja pot naj bo dolga za vsaj 2 uri.  V sredo pa uro 
športa zamenjaj za pospravljanje sobe in ostalih prostorov v svojem domu.  
 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

MME 
 

/ 
 

FRANC
OŠČINA 

/ 
 

 

ŠSP / 
 

LS2 Ponedeljek, 21. 12. 2020, 6. ura 
V spletni učilnici imate tri likovne natečaje. Prosim, preberite si podrobna  navodila, ki 
sem vam jih priložila v spletni učilnici za vaš razred. Čas za oddajo je določen v navodilih. 
 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N  
 

SKUPINA 1  
Sreda, 23. 12. 2020, 7. 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, 23. 12. 2020, 6. ura 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=41940
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-7
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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://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-8

