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1. SLOVENŠČINA 

Navodilo za delo za 25. 3. 2020 

Draga osmošolka, dragi osmošolec! 

Prebral/a si pesem Povodni mož in odgovoril/a na vprašanja. Da bo res jasno, ali vsebino 
pesmi dobro razumeš, napiši strnjeno obnovo pesmi Povodni mož. 

Piši sam/a, s svojimi besedami, ne pomagaj si z obnovami, ki so na spletu. Če jo boš pisal/a 
sam/a, bo jasno, ali vsebino razumeš in ti bom lahko pomagala pri razumevanju.  

Besedilo lahko pripneš v spletno učilnico ali pa mi ga pošlješ po e-pošti na naslov 
marija.kronovsek@gmail.com 

Ko boš besedilo napisal/-a, ga še dvakrat preberi in poskusi odkriti napake. Pri tipkanju vsi 
delamo napake, zato moramo natipkano besedilo vsaj še enkrat prebrati. 

Vabim te, da se nam pridružiš pri delu v spletni učilnici. Tam je še več navodil, gradiva in 
kratkih nalog.  

Prijazno te pozdravlja 

tvoja učiteljica slovenščine 

 



2. GEOGRAFIJA 

V zvezek si napiši nov velik naslov ANGLOAMERIKA.  

 Poišči zemljevid S in J Amerike na strani 132 v atlasu.  
 

 Nato si odpri spletno povezavo:  
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index1.html 

 

Preberi besedilo, podrobno poglej slike in reši naloge na straneh 91 in 92. 
 

 napiši podnaslov: LEGA IN NARAVNE ENOTE ANGLOAMERIKE 
in prepiši spodnje besedilo:  

 

1. Lega (izpiši iz učbenika str. 55) 

 

2. Naravne enote:  

 Severnoameriške Kordiljere (Skalno gorovje, Dolina smrti, Obrežno gorovje, 
Kalifornijsko podolje, Velika kotlina, Veliko slano jezero) 

 Osrednje nižavje 
 Kanadski ščit 
 Labrador 
 Apalači 
 Priatlantsko nižavje 
 Grenlandija 

 

Opozorilo: k Angloameriki spadata samo Kanada in ZDA.  

Vse naravne enote poiščeš na zemljevidu. 

3. Reke in jezera  - izpiši s pomočjo zemljevida 
 

 
 Preberi besedilo in si oglej fotografije v učbeniku str. 55 – 58. 
 Reši nalogo na strani 65 v delovnem zvezku. Pomagaj si z zemljevidom na str. 62, 63.  

 
Če kakšne naravne enote ne najdeš  na zemljevidu, vprašaj Google zemljevid.  

                                                                                                                                

 



 

3. ANGLEŠČINA   (23. 3. - 25. 3. 2020) – 1. in 2. skupina 

Dragi učenci in učenke, 

spodnje navodilo je za dve šolski uri angleščine v tem tednu (ponedeljek – obe skupini; torek 
– 2. skupina, sreda – 1. skupina). Predlagam, da pri delu vstopite v spletno učilnico 
eAsistenta, kjer so navodila že pripravljena. 

 

- Ponovili boste besedišče povezano s kraji, domom/ hišo.  

 

- Najprej si oglej video, ki predstavlja hišo, prostore, pohištvo in predmete, ki jih najdemo v hiši. Klik 
klik na naslednjo povezavo https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc  

 

 - V delovnem zvezku reši nalogi 1 in 2 na strani 97. 

 

 - Ponovi imena prostorov v hiši in zapiši spodnje besede v slovar ter jih prevedi. Pomagaj  si s 
PONS slovarjem na spletu. 

   Rooms in the house: kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, toilet, hall, cellar, 
attic, study room, nursery, utility room, garage, boiler room, guest room 

 

 - V delovnem zvezku reši: stran 103/ naloga 12, stran 104/ naloga 13, stran 105/ nalogi 14, 15, 
stran 106/ naloga 16. 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

 

 - Iz nalog 12 in 14 (tiste, ki niso v nalogi 12) si izpiši besede v slovar in jih prevedi s pomočjo 
spletnega slovarja PONS. Naslov je Furniture and objects. 

 

 

 

 

 



 

4. FIZIKA 

 

 RAZSTAVLJANJE SIL 

Ob ogledu videa ponovi o sestavljanju sil. Sicer govori o matematičnih vektorjih, mi pa smo govorili in 
označevali sile, ki so ena od vektorskih količin. https://www.youtube.com/watch?v=B-be0V3QdyE 

Če imaš učbenik, si preberi snov in reši naloge na str. 102, 103, 104, 105. 

Rešitve preveri na spletni strani: http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si/FIZ8_resitve%20ucbenik.pdf 

Oglej si eučbenik o primerih nalog: https://eucbeniki.sio.si/vega2/258/index4.html 

Ker v živo ne moremo prikazati razstavljanja sil, imaš povezavo, kjer boš lahko razumel razstavljanje sil. 
Začni na začetku, nato naredi toliko vaj, kot želiš, saj boš sproti lahko preverjal razumevanje.  Str.157 do 
166 https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index1.html 

Poskusi se še v tej nalogi:  

Telovadec, ki tehta 70 kg, izvaja vaje na drogu. Narisan je v treh vesah. Pod vsako sličico zapiši, kolikšna je 
sila v roki/rokah. Kot veš, lahko v A in B določiš sile računsko in grafično, v C primeru pa moraš določiti 
sili v rokah z razstavljanjem sil. 

Pošlji fotografijo rezultatov in grafičnega razstavljanje sil na e-mail: jerica.rajsek@guest.arne.si ali preko eA 
– komunikacija – dodaj prilogo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. 1    MATEMATIKA – Skupina 1 
 

1. V zvezek zapiši naslov   OBSEG KROGA  (Učb. str. 160-164) 
      (To je tudi rešitev križanke, ki si jo reševal prejšnjo uro matematike.) 
 

2.  V zvezek si nariši tabelo! 
predmet obseg  premer 2    

    
    
    
    
    

 

 S pomočjo merilnega traku ali vrvice izmeri obseg različnih krogov na predmetih, ki si si jih 
pripravil in pripadajoči premer. Podatke vpisujejo v tabelo.  

 Z žepnim računalom izračunaj količnike    in jih med seboj primerjaj. 

 Kaj opaziš, če primerjaš dolžine premerov in obsegov krogov? V kakšnem sorazmerju sta obseg kroga 
in pripadajoči premer? 

3.  Če si meril natančno, lahko ugotoviš, da je količnik obsega in premera je stalen. To ni zgolj naključje!  

 

                             Prepiši v zvezek! 

 

                                                                                                                                                            

 Si  opazil, da se deljenje ∶    nikoli ne izide? Pri računanju uporabljamo običajno dva 
približka: 

             LUDOLFOV približek     ≐ ,             ARHIMEDOV približek    ≐         Nauči se! 

 

5.    Prepiši v zvezek   in se nauči obrazce!  

       
 
 
 

    Izpeljave obrazcev najdeš v učbeniku str. 162,163. 

                          

6. Prepiši postopek reševanja in poskušaj razumeti REŠENE PRIMERE 1, 2, 3 - učb. str. 163.         

7. Reši naslednje naloge: učb. str 164/ 1, 4, 5 in 6.  

8. Če potrebuješ pomoč, pojasnilo ali vzpodbudo, mi piši! 

 

 

Količnik med obsegom kroga in njegovim premerom je stalen in je enak številu, ki ga 
zapišemo z grško črko  . (beremo »pi«)     

=  

 

PREMER kroga    =  

 

POLMER kroga 

  =  

 

        OBSEG kroga 
= ⋅ ⋅   



5. 2    MATEMATIKA – Skupina 2 
 

1. V zvezek zapiši naslov KROG IN NJEGOVI DELI 

2. Ponovi pojme o krogu in krožnici in si uredi zapis v zvezek. Pomagaj si s priloženima slikama. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.  Reši križanko.   
Križanke ni potrebno prerisovati. Zapiši si le odgovore in črko, ki je na osenčenem delu obkroži. 
 Dobljeno geslo je naslov naslednje ure matematike! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Domača naloga!  
Do naslednje ure matematike si moraš pripraviti nekaj pripomočkov: 
 - v stanovanju poišči 5 različnih predmetov, pri katerih je ena izmed ploskev v obliki kroga  
   (npr. zgoščenka, pločevinka, cvetlični lonček, lepilo v stiku, kozarec ...) 
- geotrikotnik, 
- merilni trak (če ga nimaš si pripravi šablono), 
- vrvico, 
- žepno računalo ali pametni telefon za uporabo računala. 
- in še najpomembnejše: VELIKO DOBRO VOLJE IN ZAGONA ZA DELO! 

 1.          

2.             

 3.        

 4.       

5.      

 6.        

 7.          

8.        

 9.         

10.        

1. _Množica vseh točk 
ravnine, ki so od izbrane točke 
 te ravnine oddaljene za 

točno določeno razdaljo . 

2._Premica, ki nima s krožnico 
nobene skupne točke.  

3._Premica, ki ima s 
krožnico dve skupni 
točki.  

4._Daljica, ki povezuje dve 
točki krožnice in poteka 
natanko skozi središče 
kroga. 

5._Množica vseh točk ravnine, ki 
so od izbrane točke  te ravnine 
oddaljene kvečjemu za neko 
določeno razdaljo . 

6._Del krožnice med dvema 
točkama krožnice = 
_________________ lok. 

8._Razdalja od 
izbrane točke  in 
poljubne točke na 
krožnici.  

9._Premica, ki se 
krožnice dotika.  

10._Daljica, ki povezuje dve 
točki krožnice.   

7._Kot, ki ima vrh v središču 
kroga, kraka pa sta poltraka, 
ki potekata iz središča skozi 
poljubni točki na krožnici = 
_________________ kot. 

 



 

6. ŠNO  

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda 25. 3. 2020  

ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

ena od dobrih lastnosti novinarjev je tudi prilagodljivost. Torej bomo naše delo prilagodili 
trenutnim razmeram. 

Za ta teden ti še pripravljam navodila na tem mestu, kasneje te pričakujem v spletni učilnici, kjer 
se mi lahko pridružiš že danes. 

In kaj moraš narediti? 

Napiši, kako poteka tvoj delovni dan doma. Kako si organiziral/-a svoje delo? Je delo 
od doma težje ali lažje, kot če sediš v razredu? Vse to naj te vodi pri zapisu kratkega 
besedila z naslovom »Delo od doma«. 

 

Zapis lahko oddaš v spletni učilnici (je zaželjeno) ali pa mi ga pošlješ na 
karmen.zupanc@gmail.com. 

 

Se vidimo v spletni učilnici. 

 

Karmen Zupanc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


