
DODATNI POUK MATEMATIKA 

Gradivo najdete v spletni učilnici eAsistenta. 
 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljen devetošolec/ devetošolka, 

spodnje navodilo je namenjeno delu dveh šolskih ur, za četrtek, 26. 3. in petek, 27. 3. 2020. 

Navodilo najdeš tudi v spletni učilnici eAsistenta. 

 

- V učbeniku na strani 118/ naloga 6a preberi kviz in ugotovi, kakšen/ kakšna si. Sledi navodilom. 

Ko ugotoviš, katera je tvoja številka, prepiši celoten zapis v zvezek pod naslov WHAT ARE YOU 

LIKE? 

 - V učbeniku na strani 119 poišči svoje horoskopsko znamenje in v zvezek zapiši za svoje 

znamenje po modelu: 

A: What is your sign? 
B: I am …….. 
A: What are you like according to your sign? 
B: My positive sides: 
     My negative sides: 
     My likes: 
     My dislikes: 
 
 -  Kot si že verjetno ugotovil/a, bomo obravnavali pridevnike, ki opisujejo značaj ljudi. Kar nekaj 
jih že poznaš iz nižjih razredov. V spodnji tabeli ADJECTIVES DESCRIBING PERSONALITY boš našel 
veliko teh pridevnikov. Ne ustraši se, ker ti ne bo potrebno znati vseh. O tem se bomo pogovorili, 
ko se vidimo. Te besede so ti v pomoč, da boš lažje reševal/a naloge v delovnem zvezku. Če imaš 
možnost, si list natisni, drugače ga dobiš v šoli. 
 
 -  V delovnem zvezku reši nalogi 25 in 26 na strani 104 ter nalogi 27 in 28 na strani 105.  
 
V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

 

 

ADJECTIVES DESCRIBING PERSONALITY (PRIDEVNIKI ZA OPISOVANJE ZNAČAJA) 

 

ADJECTIVE TRANSLATION 
adventurous avanturističen 

amusing zabaven 



ambitious ambiciozen 

aggressive agresiven 

boring dolgočasen 

bossy gospodovalen 

brave pogumen 

calm miren 

careful previden 

careless brezskrben, nepreviden 

charming očarljiv 

clever pameten 

communicative komunikativen 

competitive tekmovalen 

confident zaupljiv 

cheerful veder 

creative ustvarjalen 

curious radoveden 

determined odločen 

different drugačen 

dishonest neiskren 

disorganized neorganiziran 

dreamy sanjav 

easy-going lahkomiseln, brezbrižen 

emotional čustven 

energetic energičen 

enthusiastic navdušen 

evil hudoben 

friendly prijateljski 

flexible prilagodljiv 

freedom-loving ki ljubi svobodo 

fussy siten, tečen 

generous radodaren 

greedy požrešen, pohlepen 

grudging nejevoljen 

happy srečen 

hard-working delaven 

helpful uslužen 

honest iskren 

impatient nepotrpežljiv 

insecure negotov 

impolite nevljuden 

important pomemben 

insensitive neobčutljiv  

intellectual intelektualen, pameten 

interesting zanimiv 

jealous ljubosumen 

kind prijazen 

lazy len 

light-hearted brezskrben, vesel 



lonely osamljen 

loyal zvest 

lively živahen 

materialistic materialističen 

mean skopuški 

mean zloben 

messy neurejen 

modest skromen 

moody muhast 

naive naiven 

neat urejen 

nervous nervozen, živčen 

nice prijeten 

noisy hrupen 

nosy radoveden 

open odprt 

optimistic optimističen 

outgoing družaben 

overemotional preveč čustven 

passionate strasten 

patient potrpežljiv 

polite vljuden 

possessive lastniški 

practical praktičen 

proud ponosen 

pushy prodoren 

quiet tih 

realistic resničen 

reliable zanesljiv 

responsible odgovoren 

romantic romantičen 

selfish sebičen 

self-confident samozavesten 

sensitive občutljiv 

serious resen 

shy sramežljiv 

sloppy površen, nesistematičen 

sociable družaben 

stubborn trmast 

studious ki se rad uči, marljiv 

sympathetic sočuten 

talkative zgovoren 

tense napet 

tidy urejen 

tolerant toleranten 

touchy občutljiv, zamerljiv 

weak šibek 

well-organized sistematičen, organiziran 



SLOVENŠČINA 

Devetošolec, devetošolka,  

skupaj bomo ponovili znanje iz prejšnjih let in utrdili znanje o samostalnikih in pravilno uporabo v 

povedih. Prosim, preberi gradivo, ki je zapisano na spodnjih dveh straneh, nato pa reši naloge. Vabimo te 

v spletno učilnico, v kateri lahko naloge oddaš in komuniciraš z učiteljico. Delo opravi do petka, 27. 3.  

 

SAMOSTALNIKI so besede, ki poimenujejo bitja, predmete in pojme.  

Določimo jim:  

- SPOL (moški, ženski, srednji),  

- ŠTEVILO (ednina, dvojina, množina),  

- SKLON.  

Samostalnike pregibamo. Pregibanje samostalnika imenujemo sklanjanje.  

IME SKLONA VPRAŠALNICA 
1. imenovalnik Kdo ali kaj je? 
2. rodilnik Koga ali česa ni? 
3. dajalnik Komu ali čemu dam? 
4. tožilnik Koga ali kaj vidim? 
5. mestnik O kom ali o čem se 

pogovarjamo? 
6. orodnik S kom ali s čim grem? 

 

KDO – vprašalnica za osebe 

KAJ – vprašalnica za vse drugo (živali, rastline, predmete, pojme) 

 

POSEBNOSTI SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA 

1. Samostalniki, ki poimenujejo osebe ali živali, imajo v tožilniku ednine –a namesto - Ø (vidim 

vlak/konja). 

2. Cene češnje že še je, o prehaja v e.  

Samostalniki, ki se končajo na c, č, ž, š, j, imajo v končnici -e namesto -o (z zajcem, z bičem).  

3. Pri nekaterih samostalnikih e izpade (Koper –Kopra, pes – psa).  

4. Samostalnikom, ki se končajo na -e, se osnova podaljšuje s -t (oče – očeta, Jure – Jureta).  

5. Nekaterim se osnova v množini in dvojini podaljšuje z  -OV (most, mostovi).  



6. Posebnost samostalnik otrok (pri otrocih, z otroki).  

7. Posebnost so samostalniki moškega spola, ki se v imenovalniku ed. končajo na –a (Luka, pismonoša, 

Mitja). Te sklanjamo kot korak ali kot Ana (Luka ali Luke ni.) 

 

POSEBNOSTI SAMOSTALNIKOV ŽENSKEGA SPOLA 

Samostalnikom ženskega spola na -ev med sklanjanjem izpade polglasnik, zato jih pišemo brez zadnjega 

-e (lestev ‒ lestve, cerkev ‒ cerkve…). 

Med samostalniki ž. sp. pogosto povzročajo težave samostalniki gospa, hči, mati.  

Vidim mater/hčer.     Knjigo sem vrnil gospe knjižničarki.  

 

Posebnost so samostalniki, ki imajo v rodilniku ed. končnico -i (ljubezen – ljubezni, luč – luči).  

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNOSTI SAMOSTALNIKOV SREDNJEGA SPOLA 

 

Samostalniki srednje sklanjatve, ki se končujejo na -c (npr. sonce), -č  (npr. igrišče), -ž, -š, -j (grmičevje), 

imajo v orodniku ednine samoglasnik  -e- namesto -o (npr. soncem, igriščem …). 

Nekaterim samostalnikom se pri sklanjanju osnova podaljšuje s -t- (npr. dekle ‒ dekleta),  

-s- (npr. kolo ‒  kolesa) ali  -n- (ime ‒ mena). 

 

 

  

škatle – škatel 

igre – iger 

igle – igel 

metla – metel 

krogle ‒ krogel 



1. Sklanjaj samostalnike:  

GOSPA (ed.) LESTEV (ed.) HČI (ed.) 

   

   

   

   

   

   

 

 

OKNO (dv.) PES (mn.) VOJKO (ed.) 

   

   

   

   

   

   

 

2. naloga 

Med počitnicami sem sem bil pri sestrični v Petrovčah. Tam sem se naučil peči palačinke. Maso sem 

naredil iz mleka, jajc, moke in sladkorja. Sestrični pa je pripravila orehov nadev s smetano.  

Iz besedila izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon.  

 

 

 

  



3. Vstavi samostalnik v ustrezni obliki. 

Nesi redovalnico (gospa učiteljica) _____________________________. Na podstrešju sem našel sedem 

(škatla) ____________________ starih šolskih stvari. Mačko je nagnal kar s (ponev) 

_____________________. Nisem videla vseh (tekma) ______________ ŠKL. Za hišo ni nobene (lestev) 

_________________. Z letošnjo (žetev) ______________ so kmetje zelo zadovoljni. V koprskem 

pristanišču je zasidranih več (ladja) __________________. Pogovarjal sem se s Tinetovo (mati) 

________________. Na Kozjanskem ne vidiš hriba brez (cerkev) _______________. Po tekmi nismo 

našli vseh (krogla) _________________. Ali si kaj videl našo (hči) ___________________? Vrnil sem se 

pred (dve minuti) _________________________. 

 

4. Postavi v zahtevani sklon. 

pisateljica Desa Muck – ORODNIK 
EDNINE 

 

rdeče in sočne češnje – RODILNIK 
MNOŽINE 

 

napeta in zanimiva igra – ORODNIK 
MNOŽINE 

 

hči Ines – ORODNIK EDNINE  

usnjena torba – DAJALNIK DVOJINE  

 

5. Vstavi samostalnik v ustrezni obliki.  

Otroci so včasih poznali več (igra) _______________. Stare igrače sem zložil v pet (škatla) 

____________.  V trgovino je odšla z (mati) ______________. Tam sta srečali še dve (gospa) 

____________. Kupili sta pet (žemlja) ___________. V pristanišču sem videl več (ladja) 

_____________. Otroci so prišli na dvorišče brez (metla) _______________. Padel je z  (lestev) 

______________. Janko je odšel domov pred (dve uri) _____________________. Prinesi mi obe 

(pižama) _____________. Obema (obleki) ______________ smo morali zamenjati zadrgi. Bežal je pred 

(kazen) _________________. Rad se posladka z (breskve) ___________ in (jabolka) _______________. 

Pa tudi (čokolada) ______________ se ne odreče. (Postrvi) _______________ smo morali odstraniti 

luske. Z (ljudje) ______________ in (živali) _______________ se dobro razumem.  



MATEMATIKA  

Gradivo za matematiko za 26. 3. 2020 najdete tudi v spletni učilnici eAsistenta. 

PRAVILNA ŠTIRISTRANA PIRAMIDA, 26. 3. 2020  

Zbirka nalog, 2. del, str. 121 – 147  

 

1. V zvezek zapiši naslov: UTRJEVANJE 
K naslovu vsako uro nujno dopiši datum, ki ga imaš napisanega v navodilih 
 

2. Danes me zanima, kako je potekalo tvoje delo v drugi uri matematike na daljavo, zato te 
prosim, da fotografiraš ali skeniraš rešene naloge iz zvezka  

A: N 7, 10, 11/ str. 121, 122 

B: N 8/ str. 128 

C: N 6/ str. 140 

In mi pošlješ povratno informacijo ali v spletni učilnici, lahko pa tudi na mejl 
danica.gobec@gmail.com , če ne uspeš oddati v spletno učilnico. 

  
3. V zvezek si še enkrat zapiši obrazce za izračun plašča, površine in prostornine pravilne 

štiristrane piramide: 
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Reši še naloge za utrjevanje znanja iz Zbirke nalog, 2. del: 

A: N 8, 14/ str. 121, 122 

B: N 9, 11/ str. 128, 129 

C: N 7/ str. 140 

Ne pozabi, da moraš za kakšen manjkajoč podatek uporabiti Pitagorov izrek (slika v 
zvezku, pobarvani trikotniki)! 

 

 Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog! 

 Če česa ne razumeš, mi piši. 

  



       BIOLOGIJA                                             

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   



ŠPORT - DEKLICE 

GIBALNI ČLOVEK, NE JEZI SE  

 

OGREVANJE: 

- Izberi si eno minuto za zdravje na youtube kanalu OŠ Polzela 

- Poskoki »pajac« 20x 

- Sonožni poskoki navzgor in zaustavitev v počepu za 10 sekund 10x 

- Cepetanje na mestu v veliki hitrosti 30 sekund 

 

GLAVNI DEL: 

- Igra Gibalni človek ne jezi se - zopet potrebuješ kocko (igraš lahko sama ali s člani družine) 

 

 

ZAKLJUČEK: 

(izberi po tri raztezne vaje za roke, trup in noge) 

Vsako vajo držiš 20 sekund. 

 

DODATNO (po želji) 

- 100 poskokov s kolebnico (če jo imaš) ali poskoki na mestu brez nje 



ŠPORT - DEČKI 

Čet, 26.3.2020 

Opis: današnjo uro izvajate tekom celega dne. Cilj je, da opravite vseh 25 nalog na seznamu. Lahko greste po vrsti, 

ali si izberete poljuben vrstni red. Veliko zabave pri izpolnjevanju nalog. 



Izbirni predmet EZR 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://ellktronikazrobotikoezr.blogspot.com/2020/03/popolni-sestevalnik.html 

 

 

 


