
9. RAZRED 
Usmeritve za učence: 16. 3.  - 20. 3. 2020 
 

PREDMET
T 

VSEBINSKI SKLOP (str.  učbenik in DZ) 

MAT UČNE VSEBINE PRI MATEMATIKI 

9. razred: 

PIRAMIDA (155 9- 163) 

a) Nariši ( izreži in prilepi v zvezek) mrežo: 

·        pravilne tristrane piramide ( a = 3m, s = 4 cm) 

·        enakorobe štiristrane piramide ( a = 4cm) 

·        pravilne štiristrane piramide ( a = 2cm, s = 4 cm) 

·        enakorobe štiristrane piramide ( a = 3 cm) 

·        pravilne šeststrane piramide ( a = 2cm, s = 4,5 cm) 

b) Zapiši  P in V piramide 

    zapiši obrazec 

c) Uporaba Pit. Izreka v pravilni štiristrani piramidi: 

   učbenik stran 158 - izriši slike, zapiši Pitagorov izrek 

d) Vaje Učbenik:  162/5 - 11 
 

SLJ 
– Utrjevanje priredja: ORANŽEN DZ,  Z Znanjem nad oblake (reši vse 
naloge, str. 138.–155.); 

–  Opis in oznaka osebe: VIJOLIČEN DZ, reši vse naloge (str. 52.–77.). 

TJA SKLOP 4 

Ponovitev struktur: verb + -ing / to infinitive (DZ/str. 34, 35) 
Tvorba stavkov s pridevniki, ki se končajo z –ed / -ing (DZ/38, 39) 
U/50, 51 (preberejo besedilo in v zvezke odgovorijo na vprašanja - zvočni 
posnetki so dosegljivi v povezavi: 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage=
en  
U/51, naloga 7: v zvezke zapišejo vljudne prošnje za določene situacije, 
pomagajo si s frazami iz naloge 6 

Robin Hood U/52 (pred branjem zgodbe lahko preverijo, kaj že vedo o 
omenjeni osebi: 
https://www.funtrivia.com/playquiz/quiz3845732c061a0.html)   
 

REVISION (U/str. 54) - zvočni posnetki so na zgornji povezavi. 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en
https://www.funtrivia.com/playquiz/quiz3845732c061a0.html


Dodatne vaje v DZ, sklop 4 (lahko tudi 66, 67). 
 

ZGO 
Učenci ponavljajo in utrjujejo snov v učbeniku od strani 51 do 84. 

Ponavljajo samo teme, ki smo jih obravnavali.   

Pri vsakem poglavju so vprašanja (ponovi in premisli). 

Učenci lahko na vprašanja odgovarjajo ustno.   

GEO 
Gospodarstvo Slovenije, učb. str. 42 – 57 

Alpske pokrajine, učb. str. 58 - 61 

Učenci ponavljajo in utrjujejo snov. 

BIO Prilagoditve organizmov učb. str. 70 - 75 

LUM 
 

GUM 
 

KEM Estri učb. Str. 68 - 69 

FIZ Ponovimo in utrdimo: 
 Zgradba snovi 
 Temperatura 

Rešimo: 
 Učbenik str. 71 
 DZ str. 45 - 49 

ŠPO 
VSAK DAN različne dejavnosti v naravi: pohodi, tek, kolesarjenje, igre z 
žogo…  

 


