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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 9. RAZRED (1. 2. 2021–5. 2. 2021) 

DELNI KULTURNI DAN 

V petek, 5. 2. 2021, boste imeli 1. in 2. šolsko uro delni kulturni dan. Ogledali si boste proslavo ob 

slovenskem kulturnem prazniku, ki ga praznujemo 8. februarja, nato pa vas v spletni učilnici Kulturni 

dan OŠ Ljubečna, pod ploščico Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, čaka še nekaj posnetkov 

o Francetu Prešernu ter kviz, s katerim boste preverili svoje poznavanje Prešerna in njegovega 

življenja. V nadaljevanju tega dne imate običajen pouk po urniku. 

 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 

Torek, 2. 2. 2021, 3. ura 
V SDZ na str. 169 preberi modri okvirček z naslovom Romantika in reši nalogi 1 in 2. V 
spletni učilnici, v mapi za 13. teden, boš našel/la PPT-predstavitev z naslovom 
Romantika, oglej si jo in jo prepiši v zvezek na stran za umetnostna besedila. 
 
Skupina A: Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov 
boš pred tem dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.  
 
Sreda, 3. 2. 2021, 4. ura 
Na spletu ali v ostalih dostopnih virih (pomagaš si lahko tudi z  delovnim zvezkom za 
slovenščino iz lanskega leta) poišči čim več podatkov o Francetu Prešernu ter izpolni 
miselni vzorec o njem na strani 170 v SDZ. Nato pa na osnovi miselnega vzorca v zvezek 
napiši pripoved o njegovem življenju. 
 
Skupina C: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš prejel/a preko 
elektronske pošte. 
 
Četrtek, 4. 2. 2021, 4. ura 
Spomni se Prešernovih pesmi, ki smo jih obravnavali lani in reši naloge na str. 171, 172 
v SDZ. 
 
Skupina B: Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš prejel/a preko 
elektronske pošte. 
 
Petek, 5. 2. 2021, 3. ura 
Na str. 176 v SDZ preberi modri okvirček z naslovom France Prešeren: Zdravljica, nato 
pa nalogo 1 ter pesem. Pesem ponovno preberi na glas in reši nalogo 3. 
 
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. 
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DODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje): 
Gradivo boš našel/la v spletni učilnici Slovenščina 9 pod ploščico Cankarjevo tekmovanje 
2020/21. 
 

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

Sreda, 3. 2. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 5. 2. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 9 v poglavju 9. a razred. 
 
9. B 
Torek, 2. 2. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 3. 2. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 5. 2. 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 
Sreda, 3. 2. 2021, 5. ura 
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco. 
 
Četrtek, 4. 2. 2021, 2. ura 
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 9, in sicer v poglavju 1. Glej 
mapico Četrtek, 4. 2. 2021. 
 
9. A in 9. B: skupina B 
Sreda, 3. 2. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 
 
Četrtek, 4. 2. 2021, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 9, Pouk na daljavo skupina B. 
 
9. A in 9. B: skupina C 
Sreda, 3. 2. 2021, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a delo. Navodilo zanj prejmeš v torek. 
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Četrtek, 4. 2. 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, 3. 2. 2021, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 

9. B 
Sreda, 3. 2. 2021, 3. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnica Zgodovina 9, Pouk na daljavo, 9. b razred. 

GEO 
 

Ponedeljek, 25. 1. 2021 
9. b: 2. ura 
9. a: 3. ura 
Tehniški dan 
 
Petek, 29. 1. 2021 
9. a: 1. ura 
9. b: 2. ura  
Delni kulturni dan 
 

BIO 
 

9. A 
Torek, 2. 2. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Primer rodovnika hemofilije. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in jo že 
imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 3. 2. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri utrjevanju snovi. Povezava na 
videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
 9. B 
Torek, 2. 2. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri obravnavi nove snovi z naslovom 
Primer rodovnika hemofilije. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in jo že 
imaš. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 3.2. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (ZOOM) in sodeluj pri utrjevanju snovi. Povezava na 
videokonferenco je vseskozi enaka in jo že imaš. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 

KEM Torek, 2. 2. 2021, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Karboksilne 
kisline. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
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Četrtek 4. 2. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri pisnem preverjanju znanja iz 
poglavja Alkoholi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 
9. B 
Ponedeljek, 1. 2. 2021, 5. ura 
Tehniški dan 
 
Četrtek, 4. 2. 2021, 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri pisnem preverjanju znanja iz 
poglavja Alkoholi. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 

FIZ 9. B 
Torek, 2. 2. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 4. 2. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

9. A 
Četrtek, 4. 2. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 5. 2. 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, 4. 2. 2021, 3. ura 
9. B: petek, 5. 2. 2021, 4. ura 
Sledi navodilom v spletni učilnici. 
 

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

LUM 9. A: petek, 5. 2. 2021, 6. ura 
9. B: petek, 5. 2. 2021, 5. ura 
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Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 9. Tam te čaka nova snov z novo likovno 
nalogo. 
Ravno tako najdete v spletni učilnici  likovne naloge za predmet  LIKOVNO SNOVANJE. 
 

 
 
 

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, 4. 2. 2021, 6. in 7. ura 
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco. 
 

LS3 / 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina) 
 

N2N Sreda, 3. 2., 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, 4. 2., 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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