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1. URA BIOLOGIJA NEVENKA JERIN                                                                                                                                                        

               

Nadaljujemo z delom  GRADIVO JE TUDI NA SPLETNI UČILNICI 

Če si odgovoril-a na vsa vprašanja o spolovilih, so danes na vrsti dihala.  Odgovori na vprašanja (prepiši vprašanja  v 

zvezek oz. si  prilepi učni list). Pri reševanju si pomagaj z učbenikom  str. 38- 47. Ker ne vem, če bo povezava  na 

rešitve delovala, si lahko pomagaš tudi z iRokusplus 8 biologija (4.poglavje dihala ), kjer imaš nazorno prikazane 

animacije in video prikaz. Reši tudi DZ str. 44, 45, 50, 51 in 52.  

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije 

 

 

DIHALA                                                                                UL- rešitev 

 

1. Zgradba dihalne poti 

 Označi dele dihal, pobarvaj vsak del z drugo barvo. 

 

Kaj se dogaja v delu označenem s črko A? 

Iz česa so zgrajeni deli označeni s črkami C, D, E? 

Kakšen pomen ima del označen s črko Č? 

Iz česa je zgrajen del označen s črko F? 

Kakšna je naloga dela označenega s črko G? 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHr-vH4ebMAhVC1hoKHQM4CV8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~oskratl1s%2FEgradiva%2Fmojca%2Fdihala.pps&usg=AFQjCNHts5Z2--t-yOqPD2_onA2opPnjCw
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2. Vdih in izdih 
 
   Naštej mišice, ki sodelujejo pri vdihu. 

  Opiši vdih in izdih. 

4. Kakšno je trebušno in kakšno prsno dihanje?  

 

 

3. Opiši sestavo vdihanega in izdihanega zraka. 
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5. Pljučno dihanje 
Kaj je pljučno dihanje? 

 Ob skici na desni strani opiši dogajanje v pljučnem      mešičku.  
 
 
 
 
 
 
6. Celično dihanje 

 
 
 
 

Kaj je celično dihanje?  

Kje poteka? 

Opiši dogajanje pri celičnem dihanju?

 

 

 

 

7. Grlo in govor 

 Kateri del grla omogoča govor?                                     

 Opiši, kako deluje.  

8. Bolezni in poškodbe dihal 
 
Naštej nekaj bolezni dihal.  
 
Na katere organe negativno vpliva kajenje?  
 
Kakšna je prva pomoč pri zadušitvah? 

 

Kje poteka? 
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2. URA ŠPORTNA    ŽAN OCVIRK, SANJA ČAS 

 

 
ŠPORT 

Petek, 27.3.2020 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno je da se dobro počutiš ko si 

aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor in nato v počep 

#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/
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3. URA TJA MOJCA KACJAN 

 

Navodila za 8.c so v spletni učilnici. 

 

Lep pozdrav, 
 

                    Mojca Kacjan 

 

3. URA SLOVENŠČINA      DOBRILA VUČENOVIČ 

NAVODILA ZA DELO SO V SPLETNI UČILNICI. 

4.URA MATEMATIKA ANDREJA ŠPAJZER 

 

Gradivo za MAT, skupina 1 se nahaja v spletni učilnici. 

 

 

 

4. URA MATEMATIKA DANICA GOBEC 

OBSEG KROGA, 27. 3. 2020 

1. V zvezek zapiši naslov   OBSEG KROGA – reševanje nalog (učbenik str. 164) 

      K naslovu vsako uro nujno dopiši datum, ki ga imaš napisanega v navodilih  

 

2.  Pri računanju obsega kroga si pri rešenih primerih iz učbenika spoznal en način reševanja nalog. Tule si   

     oglej še drug način računanja obsega kroga: 

  1. Izračunaj obseg kroga s polmerom 5 cm. 

 

 
 

 2. Koliko metrov žične ograje potrebujemo za okroglo gredico, katere premer meri 14 dm? 
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3. Zelo dobro imaš opisan postopek računanja obsega kroga in iz obsega kroga izračunati premer v Zbirki nalog, 2. 

del na str. 112, 113. To sta zgleda 4 in 5. 

Zelo pozorno ju preberi. Naučita te uporabiti tudi žepno računalo. 

 

                     

4. Reši  naloge 7, 9, 10/ Učb. str.  164. Če zmoreš, reši še nalogi 14 in 15. 

 

5. Za utrditev znanja reši še 6 nalog iz Zbirke nalog, 2. del. Izbiraš lahko med naslednjimi: 

A: N 1 – 6/ str. 119 

B: N 1 – 6/ str. 126 

C: N 1 – 6/ str. 136 

Če potrebuješ pomoč, pojasnilo ali vzpodbudo, mi piši! 
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5.URA SLOVENŠČINA KARMEN ZUPANC 

 
NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA 27. 3. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

odgovoril/a si na vprašanja o pesmi Povodni mož, napisal/a obnovo in označil/a Urško. Sedaj že zelo dobro razumeš zgodbo 

in poznaš glavno književno osebo, Urško. Tokratna naloga je povezana z jezikom. Da pesniki dosežejo večji umetniški 

učinek, uporabljajo številna pesniška sredstva. Mojster v izjemno bogatem pesniškem izražanju je bil prav France Prešeren, 

zato je v njegovih pesmih res veliko pesniških sredstev. Nekaj jih že poznaš.  

V pesmi poišči okrasne pridevke (čim več), primere ali komparacije, ponavljanje, aliteracijo, zamenjan vrstni red, 

poosebitev.  

Primero ali komparacijo tudi razloži – pojasni, kaj je s čim primerjano in kaj omogoča to primerjavo.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

5.URA TJA   MOJCA KACJAN 

 

Navodila za 8.c so v spletni učilnici. 

 

Lep pozdrav, 
 

                    Mojca Kacjan 

 

 
6., 7. URA RVT BORUT PETRIČ 

 
6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/03/stikalna-vezja.html 

 

6., 7. URA ONA DOROTEJA SMEJ SKUTNIK 

 

Dragi učenci, 
 
gradivo za IP ONA je objavljeno v naši spletni učilnici.  

 
Čuvajte se in ostanite zdravi, 
Doroteja Smej Skutnik 

 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/03/stikalna-vezja.html

