
SREDA, 6. 5. 2020  9. RAZRED 

1. šolska ura: FIZIKA 

Nadaljujemo z obravnavo nove učne snovi. 

Oglej si posnetek, ki ga najdeš v spletni učilnici. Razlagi zbrano prisluhni, ustno odgovori na 
zastavljena vprašanja (posnetek lahko tudi ustaviš) ter si vsebino zapiši v šolski zvezek. 

Na koncu reši štiri nalog v učbeniku na strani 86. Rešene naloge fotografiraj in fotografijo 
pošlji na mail katka.krnc@gmail.com do petka, 8. maja 2020. 

Želim ti čim boljše razumevanje nove učne snovi, če pa boš imel težave, mi prosim piši! 

 

2. šolska ura: ANGLEŠČINA 

Približujemo se h koncu 5. enote. Danes boste rešili ponovitveni sklop. Večino vaših spisov 
sem že popravila. Povratne informacije vam sporočim, ko pregledam vse (definitivno v tem 
tednu).  

Lep dan vam želim, 
Nataša Žgajner  

 
1. REVISION: U/str. 66, naloge 1-3 
 
2. Na spodnji povezavi najdete spletne naloge, s pomočjo katerih lahko preverite svoje znanje 
iz področja besedišča, slovnice in vsakodnevne rabe jezika. Našli boste tudi kratek test. 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=si&selLanguage=en  
 
3. SPLETNA UČILNICA – v spletni učilnici vas čaka kratko preverjanje znanja. 
Preberite navodila in rešite naloge. Čas reševanja je omejen na 25min. 
 
POZOR: Naloge bodo objavljene v sredo, 6. 5. med 7.00 in 14.00 uro.  
 

3. šolska ura: SLOVENŠČINA 

Danes delaš vse USTNO. Če želiš, lahko pesem doživeto prebereš (recitiraš) in se posnameš 
(to je tudi ena izmed nalog). 

Upam, da se ne strinjaš s pesnikovo mislijo, da je življenje sovraštvo, večen boj. Boj morda 
že, sovraštvo pa ne bi smelo biti. Škoda, da nismo skupaj! Bi pokramljali . 

Na spodnji povezavi so naloge, s pomočjo katerih boš preveril/-a, ali si dobro razumel/-a 
pesem na Otčevem grobu.  

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index1.html 

Zraven so tudi rešitve. Prosim, poskusi rešiti najprej sam/-a, šele nato poglej rešitve. 

Po straneh se pomikaš tako, da klikneš na majhno puščico spodaj desno. Dobro poglej! 

Naredi od str. 431 do 434 (stran je označena zgoraj desno). 

mailto:katka.krnc@gmail.com
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/?cc=si&selLanguage=en
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index1.html
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4. šolska ura: ŠPORT 

- LAHKOTNI TEK  (vsaj 10 minut)  

- ATLETSKA ABECEDA:  

Vaje atletske abecede že poznate. Da si osvežite spomin, si pred vadbo poglejte kratek 
videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=QEENvYdRDO0   
Bodite pozorni na pravilno tehniko.  
Vsako vajo izvajajte v dolžini cca. 30 metrov.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QEENvYdRDO0
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5. šolska ura: MATEMATIKA 

MNOŽICA TOČK,   KI USTREZA DANEMU POGOJU - vaje 

                                                       (UČBENIK, STRAN 186) 

Učenci,  

v današnji uri bomo utrdili znanje ponedeljkove učne ure. 

Upam, da ste   razumeli in da današnje delo ne bo preveč naporno. Svetujem, da z dvema različnima 
barvama ponazorite množice točk, ki ustrezajo danemu pogoju. 

V začetnem delu  dobro preglejte rešitve nalog ponedeljkove učne ure.  

A) PREGLED REŠITEV  PREDHODNE URE: 

 
 

B) VAJE ZA UTRJEVANJE: 
 

1)  Dobro si oglej REŠENI PRIMERI na strani 185-186. 
 
V  šolski zvezek nariši  rešeni PRIMER  1 b na strani 185 in rešeni PRIMER 2 b na strani 186. 
 

2)  V nadaljevanju reši naloge za utrjevanje snovi: 

                a )  učbenik, 186/3a - d   

 b) 187/ 4a – č 

 

 

                                                                                                                                      Učiteljica Marijana 
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6. in 7. šolska ura: NEMŠČINA 

1.    Slediš navodilom posnetka; potrebuješ tablico/računalnik/telefon z 
zvočnikom, da slišiš; učbenik, zvezek. 
https://www.youtube.com/watch?v=3XUwASk83sA&feature=youtu.be 
(V videu sem rekla, da bomo delali še na eni spletni strani- zaradi tehničnih 
težav, ki sem jih imela, bomo drugič). 
 
2.    Narediš naloge v DELOVNEM ZVEZKU: 42/2, 43/3, 44/5,6,7 ; 45/8 

Predlagam, da se registriraš na spletni strani IROKUS PLUS, da lahko sam sproti 
preveriš rešitve v delovnem zvezku. Prosila bi, če mi na e-mail ali e-asistenta ali 
e-učilnico sporočiš, ali boš preveril naloge preko irokusove strani ali ne- da vem, 
ali pripravim rešitve za preveriti.  
 
Hvala (sara.martinsek@os-bostanj.si) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XUwASk83sA&feature=youtu.be
mailto:sara.martinsek@os-bostanj.si

