
    

DELO NA DALJAVO_9. razred_19. do 23. 10. 2020 

Predmet  Vsebina Opombe  

Slovenščina Navodila imajo učenci zapisana v zvezku.   

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

2. Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku: 
● strani 16, 17: nalogi 28 in 29 
● stran 21: naloge 42, 43, 44, 45* 
● strani 25, 26, 27 

3. 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/level4/unit01/audio?cc=s
i&selLanguage=en 

 

Likovna 
umetnost 

 

 

 

 

 

Preberi si poglavje o barvni in zračni perspektivi 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index1.html 
Na A4 format nariš ali naslikaj pokrajino. Ustvarjaj z 
barvami in risali, ki jih imaš doma. V kolikor nimaš barvic 
reši primer iz spletnega učbenika : 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index8.html 
in naredi printscreen svojega izdelka in ga oddaj v Teamsih 
pod LUM ali mi pošlji na mail. 

 

Glasbena 
umetnost 

V DZ in učbeniku preberi učno snov o EKSPRESIONIZMU. 
Posebej razloži pojem: ATONALNOST.  Povzetek zapiši v 
zvezek. Primerjaj stilni smeri IMPRESIONIZEM IN 
EKSPRESIONIZEM. Najdene razlike zapiši v zvezek. 

 

Geografija Učbenik, str. 28/30 - PODNEBJE SLOVENIJE. 
Preberi in zapiši povzetke v zvezek. Reši naloge na strani 
30 in 31. 
Odgovore zapiši in nariši v zvezek. 

 

Zgodovina Vzpon fašizma v Evropi 
V učbeniku stran 25 in 26 preberi o pojavu in značilnostih 
fašizma (diktature) v Italiji po prvi svetovni vojni.  
V zvezek si po točkah izpiši pomembne ugotovitve (vzroke, 
značilnosti, zunanjo osvajalno politiko). 
Opiši še pojav fašizma v Španiji - španska državljanska 
vojna.  
Reši vaje v DZ stran 17.  

 

Fizika Delovni zvezek, stran 30 - 32. Sliko svojega dela oddaj v 
spletno učilnico za fiziko.  
Dodatni pouk: spletna učilnica za fiziko. 

 

Kemija Učbenik, stran 77 in 78 - Hranila in živila. 
Preberite in si zapišite povzetek učne snovi v zvezek. 
Lahko pogledate tudi filmčke: 

 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=si&selLanguage=en
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index8.html


    

https://www.youtube.com/watch?v=7YvYMXNY_70 
https://www.youtube.com/watch?v=1Zu2IFIIXEshttps://ww
w.youtube.com/watch?v=KQZFqakBw04 

Dodatni pouk: spletna učilnica za kemijo. 

Biologija S pomočjo zapisa v DZ/23 izdelaj 3D-model DNA. 
Fotografijo modela oddaj v Teams, če ti bo šlo, sicer mi 
pošlji na e-mail. Reši naloge na zelenih straneh v DZ. 

 

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

 

 

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. 

 

IP - RGT Nariši šahovsko figuro v programu SketcUp in jo oddaj v 
spletno učilnico. 

 

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 do 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 
aplikacijo 
Teams. 

IP - ROM VAJA: Nadaljuj z urejanjem pripravljenih besedil. Vaje V6-
V10 boš prejel/a po elektronski pošti in v objavi v skupini v 
aplikaciji Teams. 

 

IP - LS3 Preberi si poglavje o umetniški  instalaciji 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2854/index4.html 
Zamisli si svojo idejo, kakšen kip ali umetniško instalacijo  
bi postavil v svojem kraju in kako bi ta kip izgledal in kaj bi 
z njim sporočil gledalcem . Nariši skico in jo opiši. Svoj 
predlog oddaj v Teamsih pod LS3 ali mi pošlji na mail. 

 

IP - GLD Skupine sedmih, osmih in devetih razredov doma 
poslušajte skladbe na youtubu in izberite predloge za svojo 
skupino. Bodite pozorni na zahtevnost izvajanja 
posameznih instrumentov in naše sposobnosti.   

 

 

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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