
    

DELO NA DALJAVO_8. razred_19. do 23. 10. 2020 

Predmet  Vsebina Opombe  

Slovenščina Navodila imajo učenci napisana v zvezku.  

Matematika 1. V četrtek, 22. 10. 2020, učenec reši kviz v 
spletni učilnici. 

2. Reši naloge v delovnem zvezku:  
● stran 26: 1, 2, 3, 4 
● stran 27: 7 a, b, c, 8 
● stran 28: 9, 10, 11, 12 
● stran 31: 27  

3. Učbenik stran 64: naloge 1 - 5. Naloge reši v 
zvezek. 

4. Če želi dodatno utrjevati znanje, poišče učne 
liste v spletni učilnici. 

 

Angleščina Učbenik, stran 16, naloge 1, 2 in 3. Zapiši v 
zvezek. 
Poslušaj oba posnetka:  
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/a
udio?cc=si&selLanguage=en 

 

Glasbena 
umetnost 

V DZ in učbeniku preberi učno snov o glasbeni 
ustvarjalnosti skladatelja W. A. Mozarta. V zvezek 
zapiši povzetek: DELA, biografija. 
https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM 
Poslušaj zvočni primer, skladatelja W. A. Mozart, 
ki so napisane na temo pesmi “OH, KAKO JE TO 
HUDO”. 
Poslušaj vsaj nekaj prvih variacij….tri do štiri. 

 

Geografija Samostojno poišči vire in literaturo za 
PODNEBJE IN RASTJE V AFRIKI. 
Opiši vlažni tropski gozd in vlažno tropsko 
podnebje, savano in savansko podnebje, stepo in 
stepsko podnebje, puščavo in puščavsko 
podnebje. Kaj je oaza? Kaj je džungla? 

 

Zgodovina V učbeniku na strani 28 in 29 preberi poglavje 
Moja zgodba - William Shakespeare. Preberi 
najprej o njegovem življenju in ustvarjanju. Nato 
preberi še vsa ostala besedila,ki predstavljajo 
način življenja bogatih meščanov v času 
renesanse. 
Zamisli si, da si deček ali deklica v bogati 
meščanski družini v času renesanse. Opiši svoj 
dan tako, da uporabiš čim več podatkov iz 
prebranih besedil. Lahko narediš še ilustracijo.  

 

 Tedensko poročilo. 
Poišči vire in literaturo o KOROŠKEM 
PLEBISCITU in o OZN. Opiši plebiscit in OZN. 

 

Kemija V učbeniku preberi učno snov ZGRADBA 
ATOMA IN PERIODNI SISTEM (stran 42 do 44). 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=si&selLanguage=en
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V zvezek zapiši povzetek. 
Poglej filmček: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmAmzDF4p
mE 
Dodatni pouk: spletna učilnica za kemijo. 

Fizika Učni list: Odboj svetlobe 
Fotografijo svojega dela oddajte v spletno učilnico 
za fiziko. 
Dodatni pouk: spletna učilnica za fiziko. 

Učenci dobijo učni 
list v šoli. 
 

Biologija Poglej si posnetek v 
 IU/7-4, vklopi si ikono listovnik desno zgoraj in s 
pomočjo animacije reši nalogo v DZ/10 - 6, 7, 9.  

 

Šport Bodite telesno aktivni vsak dan najmanj 30 minut. 
Pri aktivnostih se morate zadihati in preznojiti 
(tek, hoja, kolesarjenje, rolanje ...) 
Vadi plank(desko). 

 

TEHNIŠKI DAN, sreda, 21. 10. 2020 

TD - Izdelava modelčka za piškote. 
 

Učenci so dobili 
navodila v 
razredu. 

IP - FVZ Oglej si kakšen promocijski video šole. Npr.:  
https://trebnje.os-trebnje.si/2020/01/promocijski-
video/ 
https://www.youtube.com/watch?v=czhX6w7Bf3U
&feature=youtu.be 
Napiši scenarij za promocijski 2-3 minutni  video 
naše šole, ki ga bomo posneli za projekt 
Erasmus+ KA229. Piši po korakih. Kaj bi posneli 
na začetku, katere šolske dejavnosti, kakšna bi 
bila lokacija snemanja, kdo bi bil na posnetkih.  

Svoje ideje 
zapišite in mi 
pošljite na mail ali 
v skupino FVZ na 
aplikacijoTeams. 

IP - POK Dokončaj zloženko VARNO DELO V 
LABORATORIJU. 

 

 

IP - NEM 

Prihodnji  teden bo namenjen ponavljanju in 
utrjevanju znanja. Ponavljaj snov po zapisanih 
točkah v zvezku in se pripravljaj na ustno 
ocenjevanje znanja. Sedaj je čas, da opraviš vse 
domače naloge, ki jih do sedaj nisi pri pouku. 

 

 
Želimo ti uspešno delo. 

Učitelji so dosegljivi na elektronskih naslovih, če jih morda želiš kaj vprašati. Pri 

vsakem predmetu reši vsaj nekaj nalog. Če se ti zatakne in ne znaš dalje, piši 

učitelju, da ti bo pomagal.  

Pazite na svoje zdravje in upamo, da se po počitnicah vidimo v šoli.  

 

 Maribor, 16. 10. 2020                                                               Učiteljski zbor 
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