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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (25. 1. 2021–29. 1. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

Ponedeljek, 25. 1. 2021, 6. ura 
V spletni učilnici najdeš ideje za poustvarjanje. Izberi si eno izmed ponujenih idej in 
zapiši besedilo. Svoj izdelek pošlji tekom dneva svoji učiteljici slovenščine. 
 
Torek, 26. 1. 2021, 2. ura 
V SDZ na strani 156 preberi pesem Franceta Prešerna Apel in čevljar, nato reši naloge 
na straneh 156 in 157. 
 
Skupina A: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski 
pošti. 
 
Skupina C: Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš 
pred tem dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.  
 
Sreda, 27. 1. 2021, 2. ura 
 Oglej PPT-predstavitev, ki jo najdeš v spletni učilnici pod naslovom Apel in čevljar. V 
zvezek napiši ime in priimek avtorja ter naslov pesmi in s prosojnic 1–4 prepiši vsa 
vprašanja in odgovori nanje. Prosojnice 5, 6 in 7 si natančno oglej, 8. in 9. pa prepiši v 
zvezek. Nato naredi še nalogi 10. in 11. na strani 158 v SDZ. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 1. ura 
V SDZ na strani 159 preberi Uvod h Krstu pri Savici in reši nalog 2 na 160. strani. V svoj 
zvezek zapiši ime in priimek avtorja ter naslov dela in nariši časovni trak dogajanja. 
 
DOMAČE BRANJE 
Za 1. domače branje preberi knjigo Josipa Jurčiča z naslovom Jurij Kozjak, ki jo najdeš v 
elektronski obliki, torej kot e-knjigo, na povezavi Jurij Kozjak (dlib.si), lahko pa si jo 
izposodiš tudi v knjižnici. Knjigo moraš prebrati do petka, 5. marca 2021. V kakšni obliki 
bo potekalo preverjanje domačega branja, boste še obveščeni. 
 
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. 
 

DODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje): 
Gradivo boš našel/la v spletni učilnici Slovenščina 8 pod ploščico Cankarjevo 
tekmovanje 2020/21. 
 

MAT 8. A 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7IKW77S2/7992bf4e-bd4b-4fcf-94de-ee1529e6da8e/PDF
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Torek, 26. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred. 

 
Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred. 

Petek, 29. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
8. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 26. 1. 2021, 6. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b razred. 

Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 29. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

TJA 8. A in 8. B: skupina A 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 8, v poglavju 1. Glej mapico 
Ponedeljek, 25. 1. 2021. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 8, v poglavju 1. Glej mapico 
Četrtek, 28. 1. 2021. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
8. A in 8. B: skupina B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 8, Pouk na daljavo skupina B. 

Petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek. 
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8. A in 8. B: skupina C 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo prejšnjega tedna. Povezavo na 
videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do nedelje zvečer. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Delo bo samostojno. Opravil/a boš naloge, za katere se bomo dogovorili v ponedeljek. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Obravnavali bomo novo snov. Videokonferenca je 
obvezna. Povezavo nanjo prejmeš do četrtka zvečer.  
 

ZGO 8. A 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 2. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

Sreda, 27. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 8, Pouka na daljavo, 8. a razred. 
 
8. B 
Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

Petek, 29. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 8, Pouka na daljavo, 8. b razred. 

GEO 
8. b 
 

Torek, 26. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 4. in 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 

BIO 
8. A 
 

8. A 

Torek, 26. 1. 2021, 5. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Zgradba kosti 

in zakostenitev. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna. 

 

Četrtek, 28. 1. 2021, 4. in 5. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi zadnjega poglavja 

Mišice Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 

obvezna. 
 

KEM 8. A 

Torek, 26. 1. 2021, 6. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex), kjar boš spoznal/a, kako s kemijsko enačbo 
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zapišemo potek kemijske reakcije in kako jo uredimo. Povezava na videokonferenco je 

vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

 

Petek, 29. 1. 2021, 2. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja kako zapisati 

urejeno kemijsko enačbo. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna. 

 

8. B 

Sreda, 27. 1. 2021, 1. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex), kjar boš spoznal/a, kako s kemijsko enačbo 

zapišemo potek kemijske reakcije in kako jo uredimo. Povezava na videokonferenco je 

vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

 

Četrtek, 28. 1. 2021, 2. ura 

Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja kako zapisati 

urejeno kemijsko enačbo. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna. 

 

FIZ 8. A 
Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

8. B 
Torek, 26. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Fizika 8. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

TIT 8. A: ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ali 4. ura 
8. B: sreda, 27. 1. 2021, 3. ali 4. ura 
Na straneh 35 in 36 v učbeniku si preberi in obdelaj snov pod naslovom Vrste kovin ali 
pa odpri link https://folio.rokus-klett.si/?credit=PRAVATEH8UC&pages=34-35. Tokrat 
boš malo več izvedel/a o železnih kovinah. 
Nato si v zvezek napiši nov naslov Vrste kovin in  preriši obe shemi razdelitve kovin. 
Prepiši si tudi besedilo pod naslovom Železo in njegove zlitine. 
 

DKE 8. A  
Petek, 29. 1. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=PRAVATEH8UC&pages=34-35
https://folio.rokus-klett.si/?credit=PRAVATEH8UC&pages=34-35
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8. B 
Petek, 29. 1. 2021,  4. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 
 

GUM 8. A: torek, 26. 1. 2021, 4. ura 
8. B: torek, 26. 1. 2021, 3. ura 
Slediš navodilom v spletni učilnici. 
 

LUM 8. A: sreda, 27. 1. 2021, 1. ura 
8. B: sreda, 27. 1. 2021, 5. ura 
Vsa navodila za delo za novo likovno nalogo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8.  
 

 
ŠPO 

8. A (dekleta) 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
 
8. B (dekleta) 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura  
Sreda, 27. 1. 2021, 4. ura 

 
8. A in 8. B (fantje) 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
Sreda, 27. 1. 2021, 4. ura 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

MME 
 

Petek, 29. 1. 2021, 6. ali 7. uro 
Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Multimedija.  
 

FI1, FI2 Četrtek, 28. 1. 2021, 6. in 7. ura 
1. leto: Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
2. leto: Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1, v poglavju 2. Glej 
mapico Četrtek, 28. 1. 2021. 
 

LS2 Ponedeljek, 25. 1. 2021, 6. in 7. ura 
Vsa navodila za delo za novo likovno nalogo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 8.  
 

ŠSP 8. A in 8. B (dekleta), Torek, 26. 1. 2021, 7. ura 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja − Šport za sprostitev. 
 

 
  



6 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N  
 

SKUPINA 1  
Sreda, 27. 1. 2021, 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 
 
Petek, 29. 1. 2021, 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 
 

N2N  
 

SKUPINA 2  
Sreda, 27. 1. 2021, 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 

 
Četrtek, 28. 1. 2021, 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 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385

