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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (25. 1. 2021–29. 1. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

Torek, 26. 1. 2021, 3. ura 
V SDZ na str. 127 preberi modri okvirček z naslovom Grafikoni, preglednice in obrazci 
ter reši naloge  1, 2 na straneh 128–129. Naslov in modri okvirček s strani 127 prepiši v 
svoj zvezek. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 4. ura 
Preberi modri okvirček na strani 129 ter ga prepiši v zvezek. Nato reši  nalogo 3 na str. 
129 v SDZ ter nalogo 4 na straneh 130–131.  
 
Skupina A: Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov 
boš pred tem dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.  
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 4. ura 
Reši še preostale naloge, ki se navezujejo na obrazce, na str. 132–134 v SDZ. 
 
Skupina C: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski 
pošti. 
Skupina B: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski 
pošti. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
Naloga za današnji dan te čaka v spletni učilnici.  
 
DOMAČE BRANJE 
Za 1. domače branje preberi knjigo Ivana Cankarja z naslovom Moje življenje, ki jo 
najdeš v elektronski obliki, torej kot e-knjigo, na povezavi dLib.si - Moje življenje, 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 (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): 
Gradivo boš našel/la v spletni učilnici Slovenščina 9 pod ploščico Cankarjevo 
tekmovanje 2020/21. 
 

MAT 9. A 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GACI7II9/?query=%27keywords%3dGenija%27&fpublisher=Genija&faccess=public&utm_medium=email&utm_source=newsletter_1041&utm_campaign=nova-welcome-to-nuk&pageSize=50&sortDir=ASC&sort=title
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GACI7II9/?query=%27keywords%3dGenija%27&fpublisher=Genija&faccess=public&utm_medium=email&utm_source=newsletter_1041&utm_campaign=nova-welcome-to-nuk&pageSize=50&sortDir=ASC&sort=title
mailto:damjana.hrovat@os-ljubecna.si
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Torek, 26. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. a razred. 

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

Petek, 29. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. a razred. 

9. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. b razred. 

Sreda, 27. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 29. 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, 25. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 9, v poglavju 1. Glej mapico 
Ponedeljek, 25. 1. 2021. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 9, v poglavju 1. Glej mapico 
Sreda, 27. 1. 2021. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 2. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
9. A in 9. B: skupina B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 9, Pouk na daljavo, skupina B. 

Sreda, 27. 1. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 2. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

9. A in 9. B: skupina C 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
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Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo prejšnjega tedna. Povezavo na 
videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do nedelje zvečer. 
 
Sreda, 27. 1. 202¸1, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a delo, o katerem se bomo dogovorili v ponedeljek na 
videokonferenci. 
 
Četrtek, 28. 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, 27. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 2. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 
 
9. B 
Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

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

GEO 
 

Ponedeljek, 25. 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, 29. 1. 2021 
9. a: 1. ura 
9. b: 2. ura  
V samostojnem delovnem zvezku na straneh 72‒74 preberi besedilo in reši naloge. S 
pomočjo besedila in nalog boš utrdil/a svoje znanje o prometu.  
Na strani 75 preberi vprašanja pod rubriko RAZMISLI. Odgovore napiši na list papirja in 
ga prilepi v samostojni delovni zvezek.   
Podrobnejša navodila za delo si prejel/a na videokonferenci v ponedeljek, 25. 1.  
 

BIO 
 

9. A 
Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Primeri dednih dominantnih in recesivnih lastnosti pri človeku. Povezava na 
videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
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Sreda, 27. 1. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Proučevanje rodovnikov. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. 
Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
 9. B 
Torek, 26. 1. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Primeri dednih dominantnih in recesivnih lastnosti pri človeku. Povezava na 
videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Proučevanje rodovnikov. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. 
Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

KEM 9. A 
Torek, 26. 1. 2021, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Etrenje in 
estrenje. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja iz poglavja 
Alkoholi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 
 
 9. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Etrenje in 
estrenje. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja iz poglavja 
Alkoholi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 
 

FIZ 9. B 
Torek, 26. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Fizika 9. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
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9. A 
Četrtek, 28. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Fizika 9. 

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. 

GUM 9. A: četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
9. B: petek, 29. 1. 2021, 4. ura 
Sledi navodilom v spletni učilnici. 
 

ŠPO 9. A 
Ponedeljek, 25. 2. 2021, 2. ura 
Torek, 26. 1. 2021, 5. ura 
 
9. B  
Torek, 26. 1. 2021, 4. ura 
Četrtek, 28. 1. 2021, 5. ura 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 
 

LUM 9. A: petek, 29. 1. 2021, 6. ura 
9. B: petek, 29. 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 9. 
 

  



6 
 

 

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, 28. 1. 2021, 6. in 7. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1, v poglavju 2. Glej mapico 
Četrtek, 28. 1. 2021. 
 

LS3 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 9.  
 

 
 
 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N Sreda, 27. 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, 28. 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 

 

 

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

