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0. ISP SLJ, Marija Kronovšek 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ISP – SLOVENŠČINA 

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).  

 

1. SLJ 1, 5, , MAT 2, 3, 4  

 

2. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4 

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.  

 

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  

 

      

 

mailto:marija.kronovsek@gmail.com


3. Sklanjaj . 

1. šolani psi 1. podivjani konji 

  

  

  

  

  

 

4. Dopolni preglednico:   

OSNOVNIK   PRIMERNIK PRESEŽNIK 

dober   

ljubezniv   

 mlajši  

  najdaljši 

sladek   

vroč   

globok   

 višji  

sestrin   

rdeč   

  

6. 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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. 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. GUM, Mija Novak 

GLASBENA UMETNOST V II. POLOVICI 20.STOLETJA/1.del 

1. Zapoj pesmi, ki so na listih ! Da bo bolj zanimivo dodaj ritmično spremljavo( udarec po mizi, 

kolenih, plosk, tlesk……).  

 

2. V učbeniku preberi o glasbi 2o.stoletja, str. 25 in v zvezek napiši kakšna je glasba v tem času, 

kakšne so njene značilnosti. 

3. Kdo je začetnik serialne glasbe in kakšna je serialna glasba?str.26 

4. Kateri skladatelj je ustvarjal elektroakustično glasbo in kako je to naredil? Str.27 

 

Pri poslušanju IZBRANIH DEL si pomagaj z yt. 

 



Nadaljevanje  TEME  

GLASBENA UMETNOST V II. POLOVICI 20.STOLETJA/ 2. del 

Najprej zapoj kakšno po tvojem izboru! 

Tako kot v prvem delu si si pregledal skladatelje in njihovo glasbeno usmeritev. 

Nadaljuj delo na str. 30 in 33. 

Spomni se, da sem ti že pokazala nekaj skladb v šoli, ko si se čudil pianistu, ki je zaprl  pokrov klavirja, 

pripravil štoparico na 1,33 minute. 

Ali pa helikopterski poleti s 4 godalci. 

Pod isti naslov v zvezku zapiši: 

1. Kateri skladatelj se je ukvarjal z eksperimentalno glasbo? 

2. Kako preprosto razložiš pojem eksperimentalna glasba v eni povedi?* 

3. Kateri skladatelj se je ukvarjal z minimalistično glasbo? 

4. Kaj je minimalizem v glasbi?   

Poslušaj  delo skladatelja Philippa Glasa: EINSTEIN NA OBALI!  

https://youtu.be/FowSeDVoV48 

Sedaj pa še odgovori  v e – učilnici na vprašanja!  

 

 

4. GEO, Irena Ramšak 

 

5. GEO, Irena Ramšak 

Zapiši večji naslov: OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
 
Za delo potrebuješ:  

• namizni zemljevid Slovenije 
• učbenik  str. 92 – 99 
• delovni zvezek  str. 132 – 140 

 

Navodila za delo so za vse ure ta teden.   
 
 
Napiši podnaslov  LEGA IN DELITEV 
 
1. LEGA  (izpiši iz učbenika str. 94) 
2. DELITEV  

  flišne pokrajine: Goriška Brda, Vipavska dolina, Brkini, Koprsko gričevje 
 apnenčaste (kraške) pokrajine: Kras, Podgrajsko podolje  

 

Pokrajine poišči na zemljevidu v učbeniku in na svojem zemljevidu.  
 
Poglej si posnetke o Obsredozemskih pokajinah: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48 

https://www.youtube.com/watch?v=5DggDwF2ba8 

https://youtu.be/FowSeDVoV48
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48
https://www.youtube.com/watch?v=5DggDwF2ba8


https://www.youtube.com/watch?v=HyLJYMo8izs 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwv4xiDWDqs 

https://www.youtube.com/watch?v=mPLv5O5yd-s 

 

Reši nalogo v delovnem zvezku na strani 133.  
 

 

Napiši  nov podnaslov NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  
 

Iz učbenika na strani 95 izpiši: 

1. ZNAČILNOSTI POVRŠJA 

2. KAMNINSKA ZGRADBA 

3. PODNEBJE 

4. RASTLINSTVO 

 

Napiši  nov podnaslov DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  

Iz učbenika na strani 96 in 97 izpiši: 

1. POSELITEV 

2. GOSPODARSTVO V PRETEKLOSTI 

3. GOSPODARSTVO DANES 

4. PROMETNE POVEZAVE 

 

Napiši podnaslov: TRŽAŠKI ZALIV  

Iz učbenika str. 98 in 99 izpiši bistvene značilnosti:  

1. Naravne značilnosti Tržaškega zaliva 

2. Naravne značilnosti slovenskega morja 

3. Družbene značilnosti slovenske obale 

 

Reši vaje v delovnem zvezku od strani 134 do 140.  
 
Za utrjevanje uporabi: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html  
 strani 205 – 221.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=HyLJYMo8izs
https://www.youtube.com/watch?v=Iwv4xiDWDqs
https://www.youtube.com/watch?v=mPLv5O5yd-s
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6. 7. OGL, Andreja Špajzer 

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=izdelki+iz+odpadn

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

Izdelki iz lesa: 

mailto:andreja.spajzer@gmail.com
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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 

 

 

  



6., 7. POK, Nevenka Jerin 

                         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 
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7. NI3, Mojca Kacjan 

NEMŠČINA, 9. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 1. 4. 2020 in PONEDELJEK, 6. 4. 202 

 

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.  

mailto:mojca.2906@yahoo.de


 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 

https://www.liveworksheets.com/kt95798ob

