
9. a – navodila za delo 

SREDA, 1. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – Individualna in skupinska pomoč (SLJ) 

 

Dragi učenci, 

pri slovenščini prejemate naloge, povezane z različnimi besednimi vrstami. Gre pravzaprav za 
ponovitev snovi od 6. do 8. razreda.  

Če boste naleteli na težave pri reševanju (pri kateri koli besedni vrsti), se obrnite po pomoč 
name, in to kadar koli (tudi ko ISP ni na urniku). Lahko mi vprašanje zastavite v spletni učilnici 
ali pa po e-pošti (marija.kronovsek@gmail.com).  

 

Marija Kronovšek 

1. in 2. učna ura – Skupine (SLJ, MAT) 

 

Slovenščina 

Devetošolka, devetošolec,  

danes boš ponovil/a znanje o pridevniku. Vabimo te v spletno učilnico, v kateri boš dobil/a 
gradivo za delo, naloge, rešitve nalog, povratne informacije o svojem delu in lahko rešil/a še 
nekaj interaktivnih nalog. 

Učiteljice slovenščine  

 
PRIDEVNIK 

 

1. Samostalniku čokolada  dodaj pridevnike: 

ČOKOLADA 

KAKŠNA? KATERA? ČIGAVA? 

   

   

 

Glede na vprašalnico, ločimo lastnostne, vrstne in svojilne pridevnike.  

mailto:marija.kronovsek@gmail.com


2.  Iz samostalnikov izpelji svojilne pridevnike; dodaj jim še primeren samostalnik. 

učenec učenčeva knjiga sošolec  

stric  sošolka  

sestra  Marko  

Maja  Mojca  

gospod  snemalec  

gospa  Karin  

 

3. Sklanjaj. 

1. šolani psi 1. podivjani konji 

  

  

  

  

  

 

4. Dopolni preglednico:   

OSNOVNIK   PRIMERNIK PRESEŽNIK 

dober   

ljubezniv   

 mlajši  

  najdaljši 

sladek   

vroč   

globok   

 višji  

sestrin   



rdeč   

  

5. Izpiši pridevnike in določi njihovo vrsto: 

V cerkvenem zvoniku je odbilo šest popoldne. Nenadoma se zasliši močno cviljenje gum. Dva 

maskirana fanta skočita v delikatesno trgovino. Iz globokih žepov izvlečeta frače. Suhi in 

manjši fant zakriči: »Rop!« Večji in debelejši pa: »Takoj!« 

Preplašena mlada prodajalka strahoma položi na pult dve žvečilki in vpraša s tresočim 

glasom: »Bo dovolj?« Pobalina si pomežikneta, vzameta svoj plen in jo ucvreta ven. Usedeta 

se - eden na športno kolo, drugi na gorsko - in odvihrata v neznano.  

LASTNOSTNI VRSTNI SVOJILNI 

 
 
 
 
 
 

  

 

6. Tvori pridevnike: 

december - praznovanje             decembrsko praznovanje 

september - pohod ______________________________________ 

Koper - zaliv ___________________________________________ 

oktober - izlet __________________________________________ 

možje- čevlji _____________________________________________ 

 

Matematika 

VERJETNOST, 1. 4. 2020 

Učbenik, 213, 214, 220 

1. V zvezek napiši naslov VERJETNOST 

 Z verjetnostjo se srečujemo na vsakem koraku. Pogosto ugotavljamo, kakšna je verjetnost, da 
bomo vprašani matematiko, da bomo dobili oceno 5, da ….. Karkoli.  Da pa lahko razmišljamo 
o verjetnosti, se mora nekaj zgoditi. Torej je potreben nek dogodek. Danes bomo spoznali, kaj 
je poskus, kaj dogodek in kaj je izid. 
 

2. V zvezek napiši podnaslov POSKUS, DOGODEK, IZID 



 

3. Preberi razlago na straneh 213 in 214 do podnaslova Vrste dogodkov v učbeniku. Izpiši 

si, kaj je to poskus, kaj je dogodek, kako ga označimo,…  

 

4. Prepiši si primere: 

Primer 1: 

Mečemo pošteno igralno kocko (kakšna je poštena in kakšna nepoštena imaš 

narisano/razloženo v učbeniku na strani 213 desno spodaj). 

 

Poskus….. metanje kocke 

Dogodek….. pade 5 pik (ali katerokoli drugo število) 

  

 Primer 2: 
Prepiši si primere in obkroži, kateri dogodki so možni pri danih poskusih. 
 
a) Poskus: metanje (poštene) kocke  
          Dogodki:  

A: padeta dve piki,  
B: pade pet pik,  
C: pade osem pik 
 

b) Poskus: učenje vožnje s kolesom 
Dogodki:  

A: naučim se voziti kolo,  
B: peljem se z vlakom,  
C: padem s kolesom 
 

c) Poskus: branje knjige 
Dogodek: 

A: knjiga mi je všeč,  
B: knjigo preberem do konca,  
C: dobim obisk 
 
 
  

Primer 3: 
Kateri dogodki so IZIDI in kateri SESTAVLJENI dogodki. 
a) A: Pri metanju kocke padejo 4 pike. 
b) B: Pri metanju kocke pade liho število pik. 
c) C: Pri nabiranju gob lahko najdemo lisičke ali jurčke. 
d) D: Pri igranju šaha sem premagal prijatelja. 
 
Jutri bom v spletno učilnico obesila rešitve. Preglej si jih. 

 
5. Za vajo reši nalogi 4 in 5 iz učbenika stran 220. 

 
6. Reši naslednjo: 

 



a) Zamisli si, da greš jutri v šolo. 
Napiši mi, kaj je lahko v tem primeru poskus in kaj dogodek.  

b) Zamisli si, da se zabavaš s prijatelji. Opiši poskus in dogodek. 
c) Zapiši kak elementarni dogodek in kak sestavljeni dogodek. 

 
7. Svoje zapiske in rešene naloge fotografiraj/skeniraj in jih oddaj v spletni učilnici na 

pripravljeno mesto. 
 
 

V primeru težav, vprašanj, mi piši. 
 

3. in 4. učna ura – LUM (navodilo je enako prejšnjemu tednu) 

            

LUM – 9. razred 
Dragi učenci, pošiljam vam prilagojeno vsebino za delo na daljavo. 

Vsi, učenci in učitelji se soočamo z novim drugačnim načinom poučevanja.  

Nič ne skrbi, skupaj bomo zmogli. 

Za kakršna koli vprašanja, me lahko vprašaš po e-mailu, ki je napisan spodaj. 

 

1. NALOGA - Likovna naloga Animacija (za okvirno 6ur dela) 
 

 (kar je z modro pisavo je povezava na katero klikneš) 

Animacija je iluzija gibanja, ki se doseže s hitrim prikazovanjem sličic. Vsaka sličica je nekoliko 
drugačna od predhodne. Običajno posnamejo 24 ali 12 sličic na sekundo, kar presega sposobnost 
človeškega vida razločiti posamezne sličice. 

Glavni tipi animacije so risba na celuloidnih foljah (Primer1) ali listih, animacija lutk in predmetov 
(Primer2) ter računalniška animacija. Na tej povezavi si lahko ogledaš različne tipe animacij, ki 
obstajajo (Primer3). 

Več o animaciji si preberi na spletnem i-učbeniku za 9. razred v poglavlju Animacija 

Tvoja likovna naloga je, da izdelaš animacijo. Način, kako jo boš izdelal, se odločiš sam. Izbiraš lahko 
eno od dveh tem za zgodbo svoje animacije:  

 - Slovenski pregovor 

 - Aktualna pereča tema, npr. Virusi 

Animacijo lahko izdelaš na enega od dveh načinov: 

1. Če imaš doma dostop do telefona ali tablice, si lahko zastonj naložiš aplikacijo Stop Motion 
Studio. V njej lahko nato izdelaš kratek animiran film z uporabo igrač, lego kock, plastelina, kolaž 
papirja, risanjem ali animiraš sebe. Primere različnih animacij si lahko ogledaš na spodnjih povezavah. 
Kako se aplikacija uporablja je razloženo v uvodnem video vodiču znotraj aplikacije. Tvoja animacija 
naj ima najmanj 6 posnetkov na sekundo in naj bo vsaj 30 sekund dolga. 

Stop Motion Studio (aplikacija za izdelavo stop motion animiranih filmov) 

https://www.youtube.com/watch?v=8d4-AUwkKAw
https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://www.youtube.com/watch?v=NZbrdCAsYqU
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2429/index.html


https://www.cateater.com 

GooglePlay povezava: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=sl 

AppStore povezava: 

https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297 

2. Drugi način za izdelavo animacije je Flipbook. Za to potrebuješ navadne liste, ki jih izrežeš in 
spneš v knjižico, ter poljubna pisala (svinčnik, barvice, flomastre…). Velikost knjižice in tehnika v kateri 
boš knjižico izdelal/a je poljubna. Flipbook naj bo sestavljen iz vsaj 40 sličic. 

Flipbook primeri: 

https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY 

https://www.youtube.com/watch?v=jIR9RPlWWsg 

 Postopek dela: 

Najprej si oglej različne primere filmov, ki so v povezavah. Nato se odloči katerega boš izbral za 
izdelavo svoje naloge. Izdelaš lahko StopMotion animacijo ali Flipbook.  

Izberi si enega od zgoraj navedenih naslovov ter na to temo izdelaj animacijo. 

Nato izdelaj snemalni načrt. V njem si zamisliš kakšno bo sporočilo tvoje animacije, kako bo tvoja 
animacija potekala in kaj boš potreboval za njeno izdelavo. 

Pri izdelavi animacije bodi pozoren, da bo sporočilo tvoje zgodbe jasno. Ne glede na to, v kateri tehniki 
animacijo delaš, ne pozabi tudi na njeno ozadje. 

Na začetku, ali na koncu svoje animacije, oblikuj naslov svojega dela ter svoj podpis. Tudi tega lahko 
animiraš. 

Če delaš animacijo v aplikaciji StopMotion ji lahko dodaš še zvok tako, da posnameš svoj glas, ali 
dodaš glasbeno podlago. 

Če si izdelal Flipbook ga posnameš ali fotografiraš. 

Za kakršna koli vprašanja ali napotke sem vedno dosegljiva na: urska.art@gmail.com, kamor mi 
tudi izdelek pošlješ. Rok za oddajo 3. 4. 2020. 

  

Priporočljivi animirani filmi za ogled 

Špela Čadež:  BOLES (2013) https://vimeo.com/63804657 

Špela Čadež:  NIGHTHAWK (2016) https://vimeo.com/308542567 

Špela Čadež, Matej Lavrenčič, Leon Vidmar: Princ Luka (2017) https://vimeo.com/202743607 

Dušan Kastelic:  CELICA (2018) https://vimeo.com/350954618 

https://www.cateater.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=sl
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY
https://www.youtube.com/watch?v=jIR9RPlWWsg
mailto:urska.art@gmail.com
https://vimeo.com/63804657
https://vimeo.com/308542567
https://vimeo.com/202743607
https://vimeo.com/350954618


Nata Metlukh : FEARS https://vimeo.com/126060304 

Jacob Frey: THE PRESENT https://vimeo.com/152985022 

Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez: ALIKE https://vimeo.com/194276412 

MALI PRINC (The Little princ) https://vimeo.com/164860211 

Jan Pinkava: GHERI’S GAME https://www.youtube.com/watch?v=9IYRC7g2ICg 

LOVING VINCENT animirani film o življenju Vincenta Van Gogha 
(2017) https://www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI 

Margaret Scrinkl : Stop-Motion Animation 
Compilation https://www.youtube.com/watch?v=hqVPYPyTNPs 

Multi-Plane Animation Basics | Stop Motion: https://www.youtube.com/watch?v=sgboLhI4D3g 

 

Bodite radovedni in ustvarjalni, ter ostanite zdravi 

Lepo vas pozdravljam 
Urška Juhart 
          

5. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne: - razložiš kratek stik, 

- Opišeš vlogo varovalke. 

1. Ponovitev (tudi na spletni strani) 

 

Ampermeter A2 kaže tok I2= o,3A. Električni krog je 

sklenjen 10 sekund. 

a) Koliko kaže ampermeter A1? I2=______ 

b) Koliko električnega naboja se pretoči skozi 

ampermeter A1? e1=_________ 

c) Koliko električnega naboja se pretoči skozi 

žarnico? e2=_________ 

d) Koliko električnega naboja se pretoči skozi 

ampermeter A2? e3=_________ 

e) Kaj se zgodi z električnim nabojem, ko električni krog prekinemo? ______________ 

f) Če povečamo napetost, se poveča tudi tok. Ali se zaradi tega poveča velikost 

električnega naboja v električnem krogu? 

Pojasni.______________________________________________________________ 

2. V učbeniku na strani 111 si preberi snov in v zvezek naredi zapis, ki naj ponuja odgovore 

na vprašanja (ali miselni vzorec, ali alineje, …..):  

 

Naslov KRATEK STIK IN VAROVALKE 

https://vimeo.com/126060304
https://vimeo.com/152985022
https://vimeo.com/194276412
https://vimeo.com/164860211
https://www.youtube.com/watch?v=9IYRC7g2ICg
https://www.youtube.com/watch?v=CGzKnyhYDQI
https://www.youtube.com/watch?v=hqVPYPyTNPs
https://www.youtube.com/watch?v=sgboLhI4D3g


Simbol varovalke  

a) Kdaj se v električnem krogu pojavi 

kratek stik? 

b) Kakšna je naloga varovalk? 

c) Katere vrste varovalk poznamo? 

 

3. UTRJEVANJE na spletnem naslovu poglej in reši naloge od str.160 do 164. 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html 

4. NALOGA 

Poglej doma, kje imate varovalke, katere vrste varovalk imate in mi preko kanala na spletni 

strani ali e-maila pošlji fotografijo do petka, 3. 4. 2020. Upam, da ti zaradi nevarnosti ne bo 

nikoli potrebno izklapljati varovalk. 

Lep pozdrav. 

 

6. in 7. učna ura – POK 

                       KEMIJA SKOZI ZGODOVINO 

 

 

 

Pri delu si pomagaj s PPP predstavitvijo in odgovori na naslednja vprašanja. Dobro si 

preberi tekst v vsakem diapozitivu. Vprašanja si prepiši oz. prilepi v zvezek. 

1. Kdaj se je začela kemija? 

2. Kaj je VELIKI POK? 

3. Kdaj je nastalo naše osončje in kako je nastalo? 

4. Kdaj so se pojavili prvi zametki kemijske znanosti? 

5. Kaj veš o prvih zametkih kemijske znanosti? 

6. Kakšen je bil razvoj kemije v srednjem veku? 

7. Opiši razvoj kemije v novem veku. 

8. Kaj je značilno za obdobje plastičnih mas? Kdaj se je začelo to obdobje? 

Pri delu si lahko pomagaš tudi z e kemijo Semič in sicer prvo poglavje  KEMIJA V 

ŽIVLJENJU IN NJEN POMEN – Kemija skozi zgodovino.  

 

E-kemija v 8. razredu - OŠ Belokranjskega odreda Semič 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz


6. in 7. učna ura – OGL  

 

OBDELAVA GRADIV: LES – projektna naloga – dopolnjena navodila, 1. 4. 2020 

Tisti učenci, ki ste začeli z izdelavo izdelka prejšnji teden in še imate dovolj dela, nadaljujte prosim z 

delom. Ostali pa si izberite svoj izdelek.  

Obvezno pa mora vsak za izdelek narediti: 

1. Nariši skico izdelka,  

2. napiši postopek izdelave,  

3. izdelaj izdelek in ga na koncu  

4. fotografiraj! 

 

V času, ko nimamo skupaj pouka v šolski delavnici, vam predlagam, da doma poiščete kakšen 

odpaden kos letvice, deske, palice, naberete leskove šibe, ali kakšen drug kos lesa… 

Vsak naj si zamisli, kakšen izdelek zmore napraviti. Imejte v mislih, da naenkrat porabite 2 šolski uri za 

izdelavo. Predlagam, da svoje delo poslikate in pošljete fotografijo po končanem delu na moj mejl: 

andreja.spajzer@gmail.com 

Po končanem delu zapišite kratek povzetek v obliki dnevnika. Tega boste oddali, ko se vidimo v šoli. 

Predvsem pazite na varno delo! 

Prilagam nekaj povezav na filme, kjer je prikazano pletenje košaric, če kdo nima svoje ideje. 

 

Pletenje košar iz šib 

https://www.youtube.com/watch?v=lztusga38O8 

https://www.youtube.com/watch?v=shYjinh69UY 

 

preprosta košarica iz slamic, ki jih lahko narediš tako, da zviješ papirne reklame v slamice 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ1D9gpmPoU 

https://www.youtube.com/watch?v=lnA0yG3gDoc 

 

Če česa niste razumeli, ali imate kakšno vprašanje, pišite v spletni učilnici ali pa na moj mejl. 

Če še kdo nima ideje od prejšnjega tedna, kaj izdelati, vam ponujam v pregled še nekaj namigov: 

Izdelki iz odpadnega lesa: 

https://www.google.com/search?q=izdelki+iz+odpadnega+lesa&rlz=1C1GCEA_enSI879SI879&oq=izd

elki+iz+odpadnega+lesa&aqs=chrome..69i57.6142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Izdelki iz lesa: 

mailto:andreja.spajzer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lztusga38O8
https://www.youtube.com/watch?v=shYjinh69UY
https://www.youtube.com/watch?v=gQ1D9gpmPoU
https://www.youtube.com/watch?v=lnA0yG3gDoc
https://www.google.com/search?q=izdelki+iz+odpadnega+lesa&rlz=1C1GCEA_enSI879SI879&oq=izdelki+iz+odpadnega+lesa&aqs=chrome..69i57.6142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=izdelki+iz+odpadnega+lesa&rlz=1C1GCEA_enSI879SI879&oq=izdelki+iz+odpadnega+lesa&aqs=chrome..69i57.6142j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


   

 

 

 

 

Palice različnih debelin lahko nabereš ali poiščeš doma. Če imaš težave z materialom, pa naredi 

izdelek iz poljubnega odpadnega materiala. 

Nariši skico izdelka, napiši postopek izdelave, izdelaj izdelek in ga na koncu fotografiraj! 

Uspešno in varno delo želim, 

učiteljica Andreja Špajzer 

 



7. učna ura – NI3 

Obvezni izbirni predmet   NEMŠČINA 

9. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 1. 4. 2020 in PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Nekateri delovne izzive jemljete 

zelo organizirano in zato tudi uspešno. Bravo. Vsi skupaj pa zagotovo potrebujete 

še veliko vaje. Za to nalogo imate časa 1 teden, to je do TORKA, 7. 4. 2020, zato 

seveda ne pričakujem zaman, da bo narejena tako kot se spodobi.  

 

POMEMBNO! 

Pomagaj si z zvezkom in seznamom nepravilnih 

glagolov. 

Naloge, ki jih boš reševal vsebujejo tako PRAVILNE 

kot tudi NEPRAVILNE glagole 1. skupine. Nepravilne 

glagole se načeloma naučimo (tako kot pri 

angleščini), pravilnih je več, zato se jih nikakor ne 

moremo naučiti vseh.  

Torej, če ti je glagol neznan (ga na seznamu 1. skupine nepravilnih glagolov ni), 

potem je pravilen. Kako preteklik tvorimo pri pravilnih in kako pri nepravilnih pa 

že poznaš.  

 

 

 

 

 

 

 



Za vas sem sestavila interaktivni delovni list. Kaj to pomeni? 

 Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.  
 Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in 
rešitev vpišeš.  

 Navodila na delovnem listu so v slovenščini.  
 Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH! 
 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  
 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je DEUTSCH.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojca.2906@yahoo.de.  

5. Klikneš SEND.  

6. Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 7. 4. 2020.  

7. Ko nato okno zapreš, se tudi tebi pokažejo napake, ki si jih 

naredil/a.  

8. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost in sicer tako, 

da z desnim klikom na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem 

primeru list tudi prilepi v zvezek.  

 

ŠE NEKAJ NAMIGOV , 

ZA USPEŠNO REŠEVANJE. 

 

 Znak ß narediš tako, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT in nato Ć (tam bi 

moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak ß).  

 Preglase Ä, Ö in Ü narediš podobno in sicer, da naenkrat držiš tipki CTRL in 

ALT ter stisneš ?. Najprej se ti ne pokaže nič, če pa nato stisneš še A, O ali 

U, bi le ta moral imeti pikice.  

 Znak @ narediš na enak način in sicer da naenkrat držiš CTRL in ALT in nato 

V (tam bi moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak @). 

Zdaj pa veselo na delo.  

Aja, delovni list še potrebuješ  

Tukaj ga najdeš: 

https://www.liveworksheets.com/kt95798ob 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 
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