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POUK NA DALJAVO – 8.b  

Sreda, 15. 4. 2020:  

 

Pozdravljeni učenci! 

Danes smo za vas pripravili naloge za predmete po četrtkovem 

urniku. V četrtek bomo namreč imeli ŠPORTNI DAN.  

Lep pozdrav vsem! Učiteljica Janja  

 

BIO: 

IZLOČALA učbenik stran 86-87 
 

Učbenik pri biologiji je tudi v spletni obliki. Nahaja se na spletni strani https://www.irokus.si/.   

NASLOV: IZLOČALA 

1. Izločala so organski sistem, ki opravlja naslednje naloge: 

- Vzdržuje primerno količino vode in v njej raztopljene snovi. 

Ko smo telesno aktivni telo izgublja večje količine vode in 

soli v obliki znoja. 

- Čiščenje krvi  ledvice.  

Čista kri gre v krvožilje, odpadne snovi po sečevodu do 

sečnega mehurja. 

- Odpadne snovi, ki nastanejo pri presnovi imenujemo seč ali 

urin.  

 

2. Oglej si videoposnetek, ki je dostopen na spletnem učbeniku in odgovori na vprašanja.  

Odgovore zapiši v zvezek.  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=86-87 

Zapis v zvezek:   

2. Ledvice  

Po kateri žili pride kri v ledvice in kakšna je ta kri?  

Kaj vsebuje kri v ledvicah? 

Kako je ledvica zgrajena? 

https://www.irokus.si/
https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=86-87
https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=86-87
https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=86-87
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Kakšna kri zapusti ledvico in po kateri žili? 

Kako imenujemo odpadne snovi in kam gredo, ko zapustijo ledvico?  

Zapis v zvezek 

3. Iz ledvic seč potuje po sečevodu v sečni mehur. Ta s krčenjem omogoča odtekanje seča po 

sečnici. 

 

V zvezek zapiši razliko med moško in žensko sečnico. 

Kje boš našel o 

 

 

SLJ: 

  

Za nekaj časa se bomo poslovili od jezikovnega pouka. 

Prav si ugotovil/-a! Čas je za književnost. Zavedam se, da so določena besedila zelo zahtevna.  

Najprej bomo naredili najlažje, potem pa upam, da se vidimo! Vas res že zelo pogrešam. 

Se še spomnite, kaj je značilno za razsvetljenstvo? RAZUM, UM, OBVEZNO ŠOLANJE, MARIJA 

TEREZIJA, FRANCOSKA REVOLUCIJA … 

Brali smo?  Prvo slovensko komedijo. Naslov? Avtor? Poglej po zvezku! Ponovi. 

Reši učni list, ki te čaka v spletni učilnici. Naloge prepiši, če imaš možnost, natisni.   

 

 

TJA: 

Potrebuješ zvezek in tablico/telefon/računalnik z zvočniki.  

1.      Slediš navodilom v posnetku: 

1.del: https://www.youtube.com/watch?v=Wm0rXXdeZek 

2.del: https://www.youtube.com/watch?v=ev2cy73ViLE 

  

2.      Kot vidiš, boš moral ponoviti nepravilne glagole vse tri oblike, zato kar na delo. Prihodnji 

teden jih bomo preverili s kahootom.  

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

 

 

 

Prišel je čas, da začnem preverjati tvoje delo. 

Fotografiraj kar si danes zapisal(a) v zvezek in mi pošlji 

na franja.murn@os-bostanj.si .  

https://www.youtube.com/watch?v=Wm0rXXdeZek
https://www.youtube.com/watch?v=ev2cy73ViLE
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
mailto:franja.murn@os-bostanj.si


3 
 

GUM: 

Pozdravljeni! ♫ 

Pred nami je že kar peti  teden pouka na daljavo. Upam, da pridno delate in ponavljate snov 

pri glasbeni umetnosti. Predvsem pa je pomembno, da glasbo poslušate, igrate, pojete in 

se tako ob njej sproščate. ♫♪  
 

PROSIM, ČE MI LAHKO DO PETKA, PREKO VAŠE SKUPINE NA E-ASISTENTU ALI NA MOJ E-

NASLOV, VSI NA KRATKO SPOROČITE KAKO VAM GRE PRI PREVERJANJU SNOVI TA TEDEN 

 

PREVERJANJE ZNANJA: GLASBENA ROMANTIKA  
 Tudi ta teden boste preverjali vaše znanje o glasbi v obdobju romantike  (značilnosti 

glasbe v romantiki, glasbene oblike, različni skladatelji in njihova déla,)...  

 V spletni učilnici imate v priponki (word dokument), učni list, kjer so različne naloge 

za vaše preverjanje znanja o glasbeni romantiki. Pri reševanju si pomagaj z delovnim 

zvezkom od strani 34 naprej, e-učbenikom ali drugimi spletnimi viri.  

 REŠEN UČNI LIST SI SHRANI IN GA IMEJ PRI SEBI V ZVEZKU GUM, KO SE VRNEMO 

NAZAJ V ŠOLO. (Če si učnega lista ne moreš natisniti, si vprašanja prepiši v zvezek za 

GUM).  

 V kolikor imate težave pri odpiranju priponke preko spletne učilnice, mi prosim pišite 

na moj e-naslov barbararupar1@gmail.com , z veseljem vam pošljem vprašanja na 

vaš e-naslov . 

 Rešitve vam posredujem v začetku prihodnjega tedna, da boste lahko preverili vaše 

znanje .  ČE ŽELIŠ, mi lahko odgovore že prej posreduješ na moj e-naslov, z 

veseljem ti pregledam odgovore in ti pošljem povratno informacijo!  

___________________________________________________________________________ 

Posredujem vam še rešitve prejšnjega tedna , da boste lahko preverili vaše odgovore. Upam, da niste 
imeli večjih težav pri reševanju .   

 
PREVERJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI:  GLASBENA ROMANTIKA (opera, opereta in zabavna 
glasba, R. Wagner) 

1. Naštej štiri skladatelje, ki so v romantiki najbolj poznani po svojih operah.  

Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Georges Bizet, Richard Wagner  

2. Kaj je komična opera ali opera buffa?  

Komična opera ali opera buffa je pravzaprav glasbena komedija. Njena vsebina je vzeta iz 

vsakdanjega življenja, velikokrat uporablja vsakdanjo govorico in narečja. Zanjo so značilni 

tudi elementi, kot so kihanje, kašljanje, … 

3. Kateri skladatelj je najbolj poznan po svojih komičnih operah? Napiši tudi dva glasbena 

primera, (ki smo ju poslušali tudi pri pouku GUM. Lahko jih še enkrat poslušaš preko e-

samostojnega delovnega zvezka str. 38, 39).  

Po svojih komičnih operah je najbolj poznan italijanski skladatelj G. Rossini. Pri pouku smo 

poslušali glasbena primera: 

- Arija Figara iz opere Seviljski brivec 

- Uvertura iz opere Viljem Tell   

mailto:barbararupar1@gmail.com
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4. Naštej vsaj tri znamenite Verdijeve opere. (S pomočjo e-samostojnega delovnega zvezka 

poskusi še enkrat poslušati in/ali zapeti glasbene primere, (ki smo jih obravnavali pri pouku 

GUM),  kot sta na primer Zbor sužnjev ali Ženska je tičica ) 

Znamenite Verdijeve opere so npr. Traviatta, Aida, Nabucco, Rigoletto, … 

5. Kaj je razlika med opero in opereto?   

Bistvena razlika med opero in opereto je ta, da so v opereti uporabljeni tudi govorjeni dialogi 

(govor), medtem, ko je v operi uporabljeno izrazno sredstvo samo petje.  

Poleg tega je opereta (glasbeno-dramska zvrst) izključno zabavnega značaja, (opera je lahko 

tudi tragična), v kateri se izmenjujejo govorjeni dialogi, pevske in plesne točke (valček, 

kankan, polka,) …  

6. Kateri francoski skladatelj je najbolj znan po svojih operetah?  

Po svojih operetah je najbolj znan francoski skladatelj Jaques Offenbach.  

7. Katerega skladatelja imenujemo tudi »kralj valčkov«? (Pomoč: napisal je znameniti valček Na 

lepi modri Donavi). 

Skladatelja Johanna Straussa mlajšega imenujemo tudi »kralj valčkov«.  

8. Kateri nemški romantični skladatelj je znan po tem, da je pisal opere, tako imenovane 

glasbene drame? 

Opere, tako imenovane, glasbene drame je pisal nemški skladatelj Richard Wagner. 

(Tetralogija Nibelungov prstan)  

_________________________________________________________________________________ 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje ali težave z razumevanjem navodil, mi pišite v vašo skupino 
preko kanala na e-Asistentu.  

 

♫ OSTANITE ZDRAVI IN VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫ 

 

 

ŠPO - UČENKE: 

- Sprehod in tek (poljubno izmenjuj hojo in tek) 

- Po sprehodu oz. teku malo zapleši ali izvedi vaje za moč (lahko tudi oboje):           

PLES: 

https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0&list=PLV_8IqZFaGdssIs0yQMTRuczv06

sVQbNP 

VAJE ZA MOČ:                     

https://www.youtube.com/watch?v=dF4X0LFvjGs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dF4X0LFvjGs
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ŠPO - UČENCI 

Navodila vas čakajo v spletni učilnici.  

TIT: 

Danes bomo spoznali način delovanja štiritaktnega in dvotaktnega motorjev.  

Tvoja naloga je, da prebereš vsebino učnega gradiva Delovanje štiritaktnega in dvotaktnega 

motorja in vsebino zapišeš v šolski zvezek.  

Učno gradivo boš našel v spletni učilnici. 

 

NI2: 

Potrebuješ računalnik/tablico/ telefon in učbenik. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_RoPz9dwvU 

Slediš navodilom v filmčku in rešuješ naloge v učbeniku. 

In še ena risanka za nadomeščanje odpadlih ur: 

https://www.youtube.com/watch?v=tHbYxLwFkmM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_RoPz9dwvU
https://www.youtube.com/watch?v=tHbYxLwFkmM

