
9. a – navodila za delo 

TOREK, 31. 3. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

1., 2. in 3. učna ura – skupine (SLJ, TJA, MAT) 

 

Slovenščina 

Devetošolka, devetošolec,  

ponovil/a si lastnosti samostalnikov in glagolov in vadil/a njihovo pravilno uporabo. Vabimo 
te v spletno učilnico, v katero smo pripele rešitve učnih listov. Tam boš dobil/a povratne 
informacije o svojem delu in lahko rešil/a še nekaj interaktivnih nalog. Utrjuj znanje o 
samostalnikih in glagolih; vadiš lahko tudi na http://www.s-
sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html 

Učiteljice slovenščine  

Matematika 

MEDIANA, MEDČETRTINSKI RAZMIK, 31. 3. 2020 

Učbenik, stran 207 – 212  

1. V zvezek napiši podnaslov: Mediana (oznaka Me) 

 

2. Prepiši definicijo mediane na strani 207 spodaj. 

Definicija ti pove, da je mediana podatek, ki se nahaja točno na sredini med urejenimi 

podatki. Torej, če želimo izračunati mediano, moramo podatke urediti po velikosti od 

najmanjšega do največjega. 

 

3. Določi mediano za uvodno nalogo v učbeniku na strani 206 (nalogo, za katero smo 

preteklo uro določali aritmetično sredino in modus). 

Poskusi določiti sam/-a. Če pa ne bo šlo si pomagaj s postopkom v učbeniku na strani 

207.  

 

4. Zdaj pa določi mediano naslednjim podatkom: 56, 21, 24, 87, 34, 51, 39, 67. 

Poskusi jo določiti sam/-a. Če pa ne gre si pomagaj s spodnjim zapisom: 

 

- Podatke najprej uredimo po velikosti od najmanjšega do največjega 

21, 24, 34, 39, 51, 56, 67, 87   

 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html


- Vidimo, da tukaj ni podatka, od katerega bi bila polovica manjših in polovica večjih 

(torej, da bi bilo na obeh straneh mediane enako število podatkov). To je zato, ker 

imamo sodo število podatkov. 

 

- V takšnem primeru določimo mediano tako, da izračunamo povprečje (aritmetično 
sredino) obeh sredinskih podatkov (v našem primeru sta na sredini števili 39 in 51, 
saj so potem na vsaki strani še trije podatki). 
 

- Izračunam mediano: Me = 
39+51 

2
= 45 

 

5. Za vajo določi mediano pri rešenem primeru 1 v učbeniku na strani 210. Če je ne boš 

znal/-a določiti sam/-a, si pomagaj s postopkom, zapisanim v učbeniku. 

 

6. Reši se naloge 6, 7 in 8 v učbeniku na strani 212. Določi le mediane. 

 
7. Sedaj pa v zvezek zapiši še podnaslov: Medčetrtinski razmik 

 
8. Natančno preberi snov pod naslovom Razpršenost podatkov na strani 208, 209 in si 

naredi izpiske. 
 

9. Za nalogo o požaru iz prejšnje ure določi mediano, 1. kvartil, tretji kvartil (kaj je drugi 

kvartil?). Določi medčetrtinski razmik – to je razlika med tretjim in prvim kvartilom. 

Nariši ŠKATLO Z BRKI.  

Rešitev preveri na strani 211 (3. Rešeni primer). 

10. Za vajo reši nalogo 9 v učbeniku na strani 212. 

Obvezno preveri pravilnost svoje rešitve. 

 

V primeru težav, mi piši. 

 

Angleščina 

TOREK, 31. 3. 2020  

Dobro jutro 9-šolci. 

Upam, da ste zdravi in dobrega počutja. Ko boste pripravljeni za delo pa le 

začnimo.  

- Tudi danes bomo veliko delali s seznamom pridevnikov, zato ga naprej poišči.  



- Za uvod naloga v delovnem zvezku in sicer naloga 34 na strani 108. Osnovna 

je, da naredite kolono 1 in 2 (nasprotja), tisti, ki zmorete lahko naredite tudi 3 

kolono (prislovi).   

- Odpri elektronski učbenik (najdeš ga TUKAJ) na strani 122/123 in poslušaj ter 

preberi besedilo OPPOSITES ATTRACT (nasprotja se privlačijo).  

- Svoje razumevanje besedila preveri v nalogi 2, v učbeniku na strani 124. Lahko 

jo rešiš ustno, ne pozabi pa preveriti, ali so tvoji odgovori pravilni (klikni na 

kvadratek i). 

- Ostajamo v učbeniku, vendar boš za nadaljnje delo potreboval/a tudi zvezek. 

Zapiši naslov OPPOSITES ATTRACT (nasprotja se privlačijo), ter reši nalogi 3 in 

4 iz učbenika na strani 124. 

- naloga 3, učbenik stran 124: zapiši besede, ki se ti prikradejo v misli, ko 

pogledaš sliko. Poskušaj uporabiti čim več pridevnikov.  

- naloga 4, učbenik stran 124: kako se počutijo fantje, ko so zaljubljeni in kako 

se počutijo dekleta? Besede razporedi, preglednico pa zapiši v zvezek.  

 

That's it for today. Odlično si opravil/a svoje delo.  

Želim ti maksimalno lep dan. 

  

4. učna ura - ŠPO 

            

1. Uvodni del: (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje). Vsako vajo izvajate približno 

30 sekund.  

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi 

nogi, enonožni poskoki po desni nogi).  

- dinamične raztezne vaje (kroženja: z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v 

zapestjih. Odkloni, predkloni in zakloni). 

 

2. Glavni del: 

- naredi tri kroge opisanih vaj in v 'zapiske' zabeleži svoj najboljši rezultat. 

 

Veliko zabave ob izvajanju vaj in ostanite zdravi!  

 

 

 

 

 

https://touchstone.si/eucbenik


NALOGA - OPIS REZULTAT 

1 minuto izvajaj trebušnjake (roki prekrižaj čez prsni koš, nogi zatakni pod 

trdno oporo ali naj ti jih med izvajanjem vaje drži pri tleh). Vsakič se dvigni 

tako visoko, da se s komolci dotakneš kolen, roke morajo ostati med 

izvajanjem naloge neprestano prekrižane na prsnem košu. Kot rezultat 

napiši število ponovitev. 

 
 

Št. Ponovitev 

v 1 minuti: 

 

___________ 

Sklece: ne meri časa, ampak naredi največ pravilnih sklec, kolikor zmoreš 

zaporedoma, eno za drugo. Kolena ne smejo biti na tleh, pogled je 

usmerjen naprej. Zapiši realen rezultat – bolje ena, kot nobena 😊 

  
 

Maksimalno 

št. ponovitev: 

 

___________ 

Počep ob steni: Zavzemi položaj smučarskega počepa ob steni (hrbet v 

stiku s steno, kot 90 stopinj med stegni in meči, obe stopali na tleh). 

Poskrbi, da ti pri  izvajanju vaje ne drsi, najbolje je, če jo izvajaš bos/a ali v 

supergah. Štopaj, največ koliko časa zdržiš v tem položaju, zapiši rezultat v 

minutah in sekundah. 

Maks. čas: 

 

___________ 



 
 

Ravnotežje: Štopaj, koliko časa zdržiš v stoji na eni in koliko na drugi nogi. Desna (čas): 

___________ 

Leva (čas): 

___________ 

 

Deska (plank): Postavi se v pravilen položaj deske na podlahteh (komolci 

so pod rameni, podlahti sta vzporedni in v širini ramen, nogi sta 

iztegnjeni, hrbet je raven – gležnji, kolena, medenica in ramena so v isti 

liniji). Štopaj, koliko časa lahko vztrajaš v tem položaju. 

 
 

Maks. čas: 

 

___________ 

Poskočni Janezi (jumping jack): Štopaj, največ koliko ponovitev lahko 

narediš v 1 minuti. Roki morata biti iztegnjeni, nad glavo se morata dlani 

dotakniti ena druge (plosk) – nogi sta takrat v razkoraku, ko skočiš z 

nogama skupaj, se roki dotakneta stegen. 

Št. Ponovitev 

v 1 minuti: 

 

___________ 



 
 

          

5. učna ura – KEM 

Danes bomo spoznavali kisikove organske spojine (KOS) in sicer ALDEHIDE in KETONE. 

1.  Predstavljeno imaš razlago o  tem, kaj so aldehidi in kaj ketoni ter zapisana predstavnika 

aldehidov (propanal) in predstavnika ketonov (propanon). Tvoja naloga za današnje delo je, 

da v U str.43 in 57 izpišeš  lastnosti in uporabo dveh aldehidov (metanal in etanal) ter 

lastnosti in uporabo ketona (propanon ali aceton). Priporočam ti, da si liste prilepiš v 

zvezek oz. si snov prepišeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  a ) Predstavljeno imaš  reakcijo postopna oksidacija  propan -1-ola (primarni alkohol.  

          Bodi pozoren-a na  produkte in pogoje pri reakciji. (Mislim, da ta učni list že imaš).  

Razlaga je v U 

        str. 56, le  da je v učbeniku primer  oksidacije etanola. 



 

     b ) 

Predstavljeno imaš  reakcijo oksidacija  propan -2-ola (sekundarni alkohol). Bodi pozoren-a 

na produkt in pogoj pri reakciji. Razlaga je  U str. 56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Za znanje več: ETRI 

Predstavljeno imaš razlago o  nastanku etra. Pomagaj si tudi z U str.42 in 50, lahko tudi s 

spletom in odgovori na spodnja vprašanja. 

Etri so kisikove organske spojine za katere je značilna etrska skupina.  Nastanejo iz alkoholov 

(iz dveh molekul alkohola se odcepi  molekula vode). Reakcija se imenuje etrenje. 

 

 

1. Napiši reakcijo etrenja, pri kateri nastane dimetil eter.  

 

2. Napiši reakcijo etrenja, pri kateri nastane etilpropil eter.  

 

3. Naštej vsaj tri lastnosti etra, pomagaš si lahko s spletom 

 

4.  Uporaba etra 

 

 

 

 



6. učna ura – BIO 

EVOLUCIJA 

Navodilo za delo: Natančno preberi tekst v U/ 60 -62, dobro si poglej tudi slike in zapise ob 

slikah ter odgovori na vprašanja. 

 

1. Kdo je bil oče evolucijske teorije? 

2. Darwin je oblikoval evolucijsko teorijo na  4 spoznanjih. Katerih? 

3. Izpiši Darwinovo evolucijsko teorijo. (v zelenem) 

4. Leta 1859 je Darwin objavil znano knjigo. Katero? 

5. Opiši kratek življenjepis Darwina in njegovo pot okrog sveta. 

 

6. Osebki lahko imajo ogromno število potomcev. Navedi nekaj primerov. 

7. Razmisli, kaj bi se zgodilo, če bi vsi potomci preživeli, se uspešno razmnoževali in tudi sami  

    imeli ogromno število potomcev. 

8. Kaj je značilno za bakterijske celice? 

9. Reši DZ 2  str. 6 in 7. Pri delu si lahko pomagaš z iRokusom BIO 9- poglavje 

    EVOLUCIJA  (ne pozabi na spodnje sive ikone).  iRokusplus 9  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjr6dvKtbPoAhWSEMAKHaCGBz8QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus&usg=AOvVaw3wl_oFanZ1QP3z8CaFeULh

