TOREK, 12. 5. 2020

9. RAZRED

1. šolska ura: MATEMATIKA

STOŽEC
(UČBENIK, STRAN 164)
Učenci,
v naslednjih urah do našega snidenja ( vsaj upajmo) bomo obravnavali še dve geometrijski
telesi , to sta stožec in krogla.
V današnji uri bomo spoznali osnovne pojme stožca. Pozorno si oglejte sliko v učbeniku na
strani 165, jo narišite in opišite.
Zapišite Pitagorov izrek, ki ga najdemo v stožcu.
Ugotovite in zapišite kaj je osni presek stožca.
Iz vsakdanjega življenja poiščite in zapišite primere stožčaste oblike.
Izrežite in izdelajte model stožca.
Dodatno znanje lahko poiščete na http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/stozec/stozec.htm
Vem, da zmorete!
Pregled rešitev predhodne ponedeljkove učne ure:
192/2a − č,
a) f(−2) = −9

f(0) = −5

b) f(−1) = 5

f(4) = −10

c) f(−3) = 6

f(0) = −3

č) f(−3) = −3

f(3)= 1

f(0)= −2

f(3)= 6
f( 6) = 0

192/3
a) f(x) = x + 4
𝑥

b) f(x)= 2x −9

d) f(x) = 3 + 2

e) f(x)= −x+8

h) f(x) = │x│+ 3

i) f(x) =

𝑥+6
2

c) f(x)= 3x

č) f(x) =

1

f) f(x) = 𝑥 + 6
𝑥

𝑥
4

+5

g) f(x) = 𝑥 2

2

j) f(x)= 3 − 3

Učiteljica Marijana
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2. šolska ura: GEOGRAFIJA

DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE (UČB. 84 – 87, i-učbenik 181-184)
LEGA IN DELITEV
Novo učno snov natisni in prilepi ali prepiši v zvezek ter dopiši zahtevane podatke. Pomagaj
si še z i-učbenikom in znanje utrjuj z reševanjem nalog na str. 181 – 184.
1. LEGA
 SZ del Dinarskega gorstva
 jug Slovenije
 dinarska slemenitev – SZ – JV

2. DELITEV DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN
Površje Dinarskokraških pokrajin delimo na dva osnovna tipa površja:
A. DINARSKOKRAŠKE PLANOTE IN HRIBOVJA VISOKE DINARSKOKRAŠKE
POKRAJINE
B. DINARSKOKRAŠKA PODOLJA IN RAVNIKI
NIZKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE
PONOVI in dopiši definicijo posamezne oblike površja! Odgovore poišči na spletu.

PLANOTE so …

HRIBOVJA so …

PODOLJA so…

RAVNIKI so…

Pri Dinarskokraških pokrajinah lahko torej glede na nadmorsko višino razlikujemo:
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VISOKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE, kjer prevladujejo dinarskokraške planote in
hribovja,

NIZKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE, kjer prevladujejo podolja in ravniki.

DELITEV DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN

VISOKE DINARSKOKRAŠKE
POKRAJINE

NIZKE DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE

KRAŠKE PLANOTE (ali VISOKI
KRAŠKI RAVNIKI) IN
HRIBOVJA

PODOLJA IN RAVNIKI

Kambreško
Banjšice
Trnovski gozd
Hrušica
Nanos
Javorniki

(kraška polja)
Pivška kotlina
Notranjsko podolje- Loško polje, Planinsko polje,
Cerkniško polje, Logaško polje, Babno polje
Dolenjsko podolje– od Grosuplja do Novega mesta
Suha krajina– na obeh straneh Krke, središče
Žužemberk
Ribniško in Kočevsko polje
Bela krajina– Metlika, Semič, Črnomelj, reka
Lahinja

Snežnik
Krimsko hribovje
Bloke
Ribniško in Kočevsko hribovje
Gorjanci
NALOGA: Pomagaj si z učbenikom in i-učbenikom in zgoraj zapisane geografske enote poišči
na zemljevidu Slovenije.
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3. šolska ura: SLOVENŠČINA

DANES BOŠ SPOZNAL/-A ŽIVLJENJE IN DELO Josipa Murna – Aleksandrova.
Povzetki te čakajo v spletni učilnici. Natiskaj ali prepiši jih v zvezek.
Dodatna naloga (kdor želi): Preberi še eno Murnovo pesem Kmečka pesem. Razmisli, o
čem govori, ustno odgovori na vprašanja v berilu Raziskujmo besedilo.
Lep dan!
Učiteljica Silva

4. šolska ura: ZGODOVINA

Navodila za delo:
Preberi snov v učbeniku od strani 101 in 102, prepiši spodnjo tabelsko sliko in v zvezek
odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 102 (ponovi in premisli).
Uspešno delo in lep pozdrav,
Klemen Turnšek
Uvod:
Oglej si posnetek na youtubu, ki prikazuje okupacijo Jugoslavije aprila 1941.
Katere države so okupirale Jugoslavijo?
https://www.youtube.com/watch?v=-YYIMlMre9I

DRUGA SVETOVNA VOJNA NA SLOVENSKEM
Razbitje Jugoslavije in okupacija Slovenije (učb. str. 101,102)

a) Vojaški zlom



Jugoslovanska vlada marca 1941 zaradi pritiskov Nemčije pristopi k trojnemu paktu.
Zaradi številnih demonstracij proti trojnemu paktu Nemčija in njene zaveznice
6.4.1941 napadejo Jugoslavijo, ki je hitro kapitulirala.
 Slovensko ozemlje si razdelijo: Nemčija, Italija in Madžarska.
 Cilj vseh okupatorjev je bil uničenje Slovencev kot naroda.

b) Nemška okupacija




Nemčija zasede Gorenjsko in Štajersko.
Slovenci v teh pokrajinah podvrženi najhujšim raznarodovalnim ukrepom.
Izganjali so slovenske intelektualce, ponemčili osebna imena, prepovedali

TOREK, 12. 5. 2020

9. RAZRED

uporabo slovenščine v vseh javnih ustanovah (tudi šolah), več 10.000 fantov
vpoklicali v vojsko.

c) Madžarska okupacija




Madžarska okupirala Prekmurje.
Uporabljala podobne ukrepe kot Nemci, Slovence niso imeli za narod.

d) Italijanska okupacija



Italija zasedla: Ljubljano, Notranjsko in Dolenjsko,
Manj ostri ukrepi kot Nemci: dovolili uporabo slovenskega jezika,
delovanje slovenskih šol in kulturnih ustanov, v upravi uvedli dvojezičnost.

Odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 102.
5. šolska ura: KEMIJA

Pozdravljeni učenci. S pomočjo učbenika in spletnega učbenika odgovorite na vprašanja.
Snov se nahaja v učbeniku na strani 84 in 85.
NASLOV: OGLJIKOVI HIDRATI
1. Preberi besedilo, ki se nahaja v spletnem učbeniku. Dostopen je na spodnji povezavi.
https://eucbeniki.sio.si/kemija9/1951/index.html
Odgovori na vprašanje:
Kaj so ogljikovi hidrati? (Odgovor zapiši v zvezek pod 1. točko.)
2. V učbeniku na strani 84 je prikazana shema delitve ogljikovih hidratov.
Prepiši jo v zvezek pod točko 2.
3. Kaj je fotosinteza in kako je povezana z ogljikovimi hidrati? Odgovor zapiši v zvezek.
4. MONOSAHARIDI
Preberi besedilo v učbeniku na strani 85. Odgovore zapiši v zvezek pod točko 4.
Vprašanja:
4.1.
4.2.
4.3.

Kako delimo monosaharide?
Kakšna je podobnost in razlika med glukozo in fruktozo?
Kakšen pomen ima glukoza za naše telo.

Odgovore mi pošlji na mail do 14. 5. 2020.
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6. šolska ura: ASTRONOMIJA
Reši križanko o vesolju, ki jo najdeš v spletni učilnici. Rešitve križanke bodo prihodnji teden
objavljene v spletni učilnici.
7. šolska ura: IZBRANI ŠPORT

