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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (11. 1. 2021–15. 1. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

Torek, 12. 1. 2021, 3. ura 
Napiši svoj življenjepis. Primer, kako to narediš, najdeš v spletni učilnici, v mapi 
10. teden pouka na daljavo.  
 
Sreda, 13. 1. 2021, 4. ura 
V SDZ na str. 114 preberi modri okvirček z naslovom Pripoved o življenju osebe. 
Nato preberi besedilo v nalogi 1 na str. 115 ter reši naloge 2, 3, 5 in 6 na 
straneh 116, 117. Nalogo 4 izpusti. 

Skupina A: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco 
boš dobil/a po e-pošti. 
 
Četrtek, 14. 1. 2021, 4. ura 
V zvezek na stran za neumetnostna besedila prepiši modri okvirček z naslovom 
Pripoved o življenju osebe. Nato reši nalogo 4 na strani 116 v SDZ ali pa si izberi 
eno znano osebo (zgodovinsko osebnost, znano osebnost iz sveta umetnosti, 
športa …), o kateri boš lahko našel/la dovolj podatkov, ter napiši pripoved o 
življenju te osebe. Pri pisanju upoštevaj značilnosti te besedilne vrste. 
 
Petek, 15. 1. 2021, 3. ura 
V SDZ na str. 117 preberi modri okvirček z naslovom Opis poti ter reši naloge na 
str. 118–119. 
 
Skupina B: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo nanjo boš dobil/a na 
svoj e-naslov. 
 
 
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. 
 
ODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje): 
Gradivo boš našel/la v spletni učilnici Slovenščina 9 pod ploščico Cankarjevo 
tekmovanje 2020/21. 
 

MAT 9. A 
Ponedeljek, 11. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
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Torek, 12. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 13. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 15. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. a razred. 

9. B 
Ponedeljek, 11. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 12. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 13. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 15. 1. 2021, 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, 11. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo bodo naložena v 1. poglavju spletne učilnice Angleščina 9, v 
mapici Ponedeljek, 11. 1. 2021. 
 
Sreda, 13. 1. 2021, 5. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
Četrtek, 14. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo bodo naložena v 1. poglavju spletne učilnice Angleščina 9, v 
mapici Četrtek, 14. 1. 2021. 
 
9. A in 9. B: skupina B 
Ponedeljek, 11. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 9, Pouk na daljavo skupina 
B. 

Sreda, 13. 1. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo 
omogočila, da se udeležiš srečanja. 

Četrtek, 14. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 9, Pouk na daljavo skupina 
B 
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9. A in 9. B: skupina C 
Ponedeljek, 11. 1. 2021, 4. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Nadaljevali bomo snov s četrtka. Povezavo na 
videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do nedelje zvečer. 
 
Sreda, 13. 1. 202¸1, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega se bomo dogovorili v ponedeljek na 
videokonferenci. 
 
Četrtek, 14. 1. 2021, 2. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge s srede in nadaljevali s 
snovjo. Videokonferenca je obvezna. Povezavo prejmeš do srede zvečer. 
 

ZGO 9. A 
Sreda, 13. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo 
omogočila, da se udeležiš srečanja. 
 
Petek, 15. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 9, Pouka na daljavo, 9.a 
razred. 
 
9. B 
Sreda, 13. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo 
omogočila, da se udeležiš srečanja. 

Petek, 15. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 9, Pouka na daljavo, 9. b razred. 
 

GEO 
 

Ponedeljek, 11. 1. 2021 
9. b: 2. ura 
9. a: 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-
naslov. 
 
Petek, 15. 1. 2021 
9. a: 1. ura 
9. b: 2. ura  
Navodila za delo boš dobil/a na videokonferenci v ponedeljek, 11. 1. 2021. 
 

BIO 
 

9. A 
Torek, 12. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z 
naslovom Izdelava modela DNA. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka 
in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
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Sreda, 13. 1. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z 
naslovom Raziskovalci DNA. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in 
jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
 9. B 
Torek, 12. 1. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z 
naslovom Izdelava modela DNA. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka 
in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 13. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z 
naslovom Raziskovalci DNA. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in 
jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

KEM 9. A 
Torek, 12. 1. 2021, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Fizikalne 
lastnosti alkoholov. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba 
na videokonferenci je obvezna. 
 
Četrtek, 14. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja 
Primarni, sekundarni in terciarni alkoholi. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
9. B 
Ponedeljek, 11. 1. 2021, 5. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Fizikalne 
lastnosti alkoholov. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba 
na videokonferenci je obvezna. 
 
Četrtek, 14. 1. 2021, 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja 
Primarni, sekundarni in terciarni alkoholi. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

FIZ 9. B 
Torek, 12. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Fizika 9. 

Četrtek, 14. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
 
 
 



5 
 

9. A 
Četrtek, 14. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a 
po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 15. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Fizika 9. 

GUM 9. A: četrtek, 14. 1. 2021, 3. ura 
9. B: petek, 15. 1. 2021, 4. ura 
Navodila najdeš v spletni učilnici. 
 

ŠPO 9. A 
Ponedeljek, 11. 2. 2021, 2. ura 
Torek, 12. 1. 2021, 5. ura 
 
9. B  
Torek, 12. 1. 2021, 4. ura 
Četrtek, 14. 1. 2021, 5. ura 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 
 

LUM 9. A: petek, 15. 1. 2021, 6. ura 
9. B: petek, 15. 1. 2021, 5. ura 
Vsi tisti, ki še niste opravili likovne naloge  preteklega tedna, prosim naredite to 
do 15. 1. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet 
LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 9. 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  
 

ŠZZ 
(dekleta) 

Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja − Šport za zdravje. 

ROM 
 

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

FI1, FI2 Četrtek, 14. 1. 2021, 6. in 7. ura 
Za drugo uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco. Navodila za prvo uro pa bodo 
naložena v 2. poglavju spletne učilnice Francoščina 1, v mapici Četrtek, 14. 1. 2021. 
 

LS3 Ponedeljek, 11. 2. 2021, 6. in 7. ura 
Podrobna navodila so v power pointu v spletni učilnici za 9. razred. 
 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N Sreda, 13. 1., 6. ura 
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 
 
Četrtek, 14. 1., 6. ura 
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 
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