
 

NAVODILA ZA DELO ZA UČENCE 8. b, 26. 3.  
 
Vabimo te v spletne učilnice, kjer bo s tabo delala učiteljica določenega predmeta. 
 
 
 

ZGODOVINA, 26. 3. 2020 
 
Povzemam navodila in gradivo, ki je v spletni učilnici. 

 
Prilagam zapiske, v katerih najdeš odgovore na vprašanja od prejšnjič. 
Pod njimi so navodila za današnje delo. 

 
RAZSVETLJENSTVO NA SLOVENSKEM – ZAČETEK NARODNEGA 

PREBUJENJA (učb., str. 66 - 67) 
 

1. Slovenski izobraženci so se zavedali pomena slovenščine in so jo postavljali ob 
bok nemščini.  
Trudili so se pisati literaturo (različne zvrsti) v slovenščini. 

2. Prvi narodni buditelji so bili duhovniki (prevajali Biblijo, zbirali in preučevali ljudsko 
izročilo, pisali). 

3.  
SLOVENSKI   

RAZSVETLJENCI 

Označenim z rdečo pravimo, 

da so Zoisov krog 

IN NJIHOVA DELA 

Valentin Vodnik Lublanske novize, avtor učbenikov in kuharskih knjig, pesnik  

Marko Pohlin Kranjska gramatika (slovnica), Pisanice 

Anton Tomaž Linhart 
Županova Micka, Matiček se ženi, Poskus zgodovine Kranjske 
in drugih dežel Južnih Slovanov 

Jurij Japelj 2. (katoliški) prevod Biblije 

Žiga Zois mecen 

Blaž Kumerdej načrt organizacije slovenskih OŠ 

Jernej Kopitar slovnica, stolica za slovenski jezik 

Jurij Vega matematik 

Gabrijel Gruber Gruberjev kanal – izsuševanje Ljubljanskega barja 

Anton Janša čebelar 

Ožbalt Gutsman Slovnica, nemško slovenski slovar 

Ivan Dizma Florjančič 
Astronom, matematik, geograf, kartograf (Topografska karta 
Kranjske, observatorij) 



 
4. Mecen slovenskih izobražencev je bil Žiga Zois. 
 
V tistem času je na Slovenskem večina ljudi govorila slovensko (kmetje, preprosti 
meščani, duhovniki, slovenski izobraženci), uradni jezik je bila nemščina, jezik 
katoliške cerkve je bila latinščina. Nemško in latinsko so govorili (in pisali) meščani, 
izobraženci, plemstvo in duhovščina. Na zahodnem delu slovenskega narodnostnega 
ozemlja je bila prisotna italijanščina, na severovzhodnem delu pa madžarščina.  
NAVODILO za 26. 3. 2020: 

 Obišči tale e-učbenik in reši naloge: https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index.html 
Čisto spodaj desno na strani je drobcena puščica, ki te popelje na naslednjo stran 
učbenika: https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index1.html 
 

 Obišči portal Megakviza. Priporočam, da rešiš letošnji kviz, ki se nanaša na 
vsebine, ki so ti dobro znane iz 6. in 7. razreda. Na portalu se je za reševanje 
potrebno registrirati. 
https://www.megakviz.si 

Na istem mestu lahko prosto dostopaš tudi do arhiva kvizov. V sezoni 2010/11 
najdeš gradivo in naloge o Žigi Zoisu, v sezoni 2009/10 pa o Valentinu Vodniku in 
Juriju Vegi. (Rešitve nalog najdeš v gradivu). 
Prilagam povezave:  
 
Gradivo o Zoisu: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-10-11/01-
SKLOP-10-11-vse-o.pdf 
 
Naloge/učni list o Zoisu: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-10-
11/01-SKLOP-10-11-vprasalnik.pdf 
 
Gradivo o Vodniku: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-09-
10/03-SKLOP-09-10-vse-o.pdf 
 
Naloge/učni list o Vodniku: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-
09-10/03-SKLOP-09-10-vprasalnik.pdf 
 
Gradivo o Vegi: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-09-10/01-
SKLOP-09-10-vse-o.pdf 
 
Naloge/učni list o Vegi: https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-09-
10/01-SKLOP-09-10-vprasalnik.pdf 
 
Preberi vsa tri gradiva, reši naloge in mi v spletni učilnici oddaj rešitve (napiši samo 
vsa tri dobljena gesla). 
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NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA 26. 3. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

odgovoril/a si na vprašanja o pesmi Povodni mož in napisal/a obnovo. Sedaj že zelo 

dobro razumeš zgodbo in poznaš glavno književno osebo, Urško. Zato te čaka nova 

naloga. Označi Urško, pri tem pa se sklicuj tudi na besedilo. Napiši zaokroženo 

besedilo. Priporočam, da napišeš vsaj deset povedi, lahko tudi več. Učenec, ki ima 

težave s pisanjem, lahko napiše šest povedi.  

Odgovore lahko napišeš v spletno učilnico, v wordovo datoteko in jo pošlješ v pregled 

učiteljici, ali v zvezek.  

Vabim te v spletno učilnico, kjer je še več kratkih nalog, več gradiva, komentarjev.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

 
 
ANGLEŠČINA 26. 3. 2020 

Ponovili boste besedišče povezano s kraji, domom/ hišo. 

 - V delovnem zvezku reši nalogi 1 in 2 na strani 97.  

 - Ponovi imena prostorov v hiši in zapiši besede v slovar ter jih prevedi. Pomagaj si s 

PONS slovarjem na spletu. 

Rooms in the house: kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, toilet, hall, 

cellar, attic, study room, nursery, utility room, garage, boiler room, guest room 

 

 - V delovnem zvezku reši: stran 103/ naloga 12, stran 104/ naloga 13, stran 105/ 

nalogi 14, 15, stran 106/ naloga 16 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

 - Iz nalog 12 in 14 (tiste, ki niso v nalogi 12) si izpiši besede v slovar in jih prevedi s 

pomočjo spletnega slovarja PONS. 

 

  



 

OBSEG KROGA, 26. 3. 2020 
Učbenik  stran  160 – 164 

 

1. V zvezek zapiši naslov   OBSEG KROGA  

      To je tudi rešitev križanke, ki si jo reševal/-a prejšnjo uro matematike in katere rešitve imaš tukaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Sedaj v zvezek nariši naslednjo tabelo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S pomočjo merilnega traku ali vrvice izmeri obseg različnih krogov na 

predmetih, ki si si jih pripravil in pripadajoči premer. Podatke vpisuj v tabelo.  

 Z žepnim računalom izračunaj količnike  
𝑜

2𝑟
  in jih med seboj primerjaj. 

 Kaj opaziš, če primerjaš dolžine premerov in obsegov krogov? V kakšnem 

sorazmerju sta obseg kroga in pripadajoči premer? 

3.  Če si meril natančno, lahko ugotoviš, da je količnik obsega in premera stalen. To 

ni zgolj naključje!  

 

predmet obseg (𝑜) premer (2𝑟) 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑔

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟
 (

𝑜

2𝑟
) 

    

    

    

    

    

Količnik med obsegom kroga in njegovim premerom je stalen in je enak številu, ki ga 

zapišemo z grško črko  𝝅. (beremo »pi«)     
𝒐

𝟐𝒓
= 𝝅 

 
 

 



                                

Prepiši v zvezek! 

 

                                                                                                                                                            

 Si  opazil, da se deljenje 𝒐 ∶  𝟐𝒓  nikoli ne izide? Pri računanju uporabljamo 

običajno dva približka: 

             LUDOLFOV približek     𝝅 ≐ 𝟑, 𝟏𝟒            ARHIMEDOV približek    𝝅 ≐  
𝟐𝟐

𝟕
       

Nauči se! 

 

5.    Prepiši v zvezek   in se nauči obrazce!  

       
 

 

 

    Izpeljave obrazcev najdeš v učbeniku str. 162,163. 

                          

6. Prepiši postopek reševanja in poskušaj razumeti REŠENE PRIMERE 1, 2, 3 - 

učb. str. 163.         

7. Reši naslednje naloge: učb. str 164/ 1, 4, 5 in 6.  

8. Če potrebuješ pomoč, pojasnilo ali vzpodbudo, mi piši! 

 

 

 

  

PREMER kroga   𝟐𝒓 = 
𝒐

𝝅
 

 

 

POLMER kroga 

𝒓  = 
𝒐

𝟐𝝅
 

 

        OBSEG kroga 

𝒐 = 𝟐 ⋅ 𝝅 ⋅ 𝒓  



SPH 3, 26. 3. 2020 

Dragi učenec, draga učenka! 

Pri SPH imamo nekaj teorije in veliko prakse, sploh pri pripravi jedi. Zato, ker se 

nekaj časa ne bomo videli v živo, je najbolje, da tudi doma postoriš kaj 'življenjskega'. 

Spodaj sem napisala nekaj predlogov, enega izmed njih uresniči do naslednjega 

tedna. Da bom vedela, ali si pri gospodinjstvu res aktiven/aktivna, se pri opravilu 

fotografiraj, sliko pa naloži v komunikaciji v spletni učilnici oz. jo pošlji na moj e-

naslov andreja.je@gmail.com. Ko mi boš poslal/a sliko, bom označila opravljeno 

nalogo. Pazi le, da bo to do 2. 4. 2020. V naslednjem tednu bomo namreč usvojili še 

nekaj teorije. 

 

1. V tem tednu doma čim več sodeluj pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, priprava 

mize, pomivanje, pospravljanje), še bolj pa je zaželeno, da pomagaš pri opravilih na 

vrtu in si čim več na svežem zraku. Seveda se druži le z ožjimi družinskimi člani in se 

izogibaj ostalih stikov. 

2. Pripravi čim bolj zdravo jed iz sadja ali zelenjave, ki jo imaš v teh dneh pri roki. 

Namig: nabereš lahko regrat in čemaž, skuhaš kakšen krompir in jajce ter narediš 

okusno pomladansko solato, pa še zdrava bo! 

3. Doma sodeluj pri pranju perila, obešanju - sušenju, predvsem pa tudi kaj zlikaj ali 

prišij kakšen gumb. Dodaten izziv: če imaš možnosti, predelaj kakšno staro oblačilo. 

4. V dneh, ko bomo doma, bo mogoče komu kakšna zaloga sadja začela propadati, ti 

pa poskrbi, da ne bo šla v nič. Namig: skuhaš lahko kompot, čežano, manjši kozarec 

marmelade, pripraviš sadno solato ali spečeš kakšno sadno sladico.  

Ob vsem delu pazi na higieno (se še spomniš, kaj je to?)! 

Isto gradivo najdeš tudi v spletni učilnici. Veliko dobre volje ti želim! 

Andreja Starman 

 

NEMŠČINA 

Vsa navodila za delo so v spletni učilnici.  


