
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - ČETRTEK, 2. 4. 2020 (9. dan)      
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet učitelj 
1 MAT M. Arcet 
2 SLJ M. Kronovšek 
3 TJA M. Vidmajer 
4 ŠPO - fantje Ž. Ocvirk 
5 ŠPO - deklice S. Tomšič 
6 DKE N. Jesenko 
6 NI2 M. Kacjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   MAT –  (2. šolski uri)                                                                Mojca Arcet 
 

OBSEG  SESTAVLJENIH  LIKOV  in utrjevanje   (Uredi zapis v zvezek!)              

* Filmčki  s kratkimi razlagami postopkov reševanja, te čakajo v spletni učilnici!  

PRIMER 1   Potrebni pripomočki: papir, škarje, vrvica (25 cm), šablona in DOBRA VOLJA! 

 a)   Iz papirja izreži krog s premerom 7 cm.  Nariši skico in izračunaj obseg kroga. 

   

 Za  vstavi vrednost, ki ti olajša  
računanje!     ≐ ,                

                                           ali    

                                    ≐       

 

Dejavnost: Vrvico položi na krožnico, ki omejuje krog in izmeri koliko cm vrvice si porabil/-a.        
Dolžina vrvice: __________________    (Je dolžina porabljene vrvice enaka kot izračunan obseg?) 
 
b) Izrezan krog prepogni po premeru, da dobiš lik kot je prikazan spodaj. Nariši skico in izračunaj obseg        
dobljenega lika. 

Pravilnost svojega rezultata 
preveri z vrvico! 

c) Svoj lik ponovno prepogni kot kaže slika. Izračunaj obseg dobljenega lika.  

  

 

 

Pravilnost svojega rezultata preveri 
z vrvico! 

 

d) Svoj lik ponovno prepogni kot kaže slika. Izračunaj obseg dobljenega lika. 

 

 

Pravilnost svojega rezultata preveri z vrvico! 



 
PRIMER 2  
Iz papirja izreži pravokotnik s stranicama 7cm in 3,5 cm ter sestavi lik, ki je prikazan na sliki. (Uporabi 
polovico kroga izrezanega pri prejšnji nalogi.) Izračunaj obseg narisanega lika.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Pravilnost svojega rezultata preveri z vrvico!        

Obseg sestavljenih likov je enak vsoti dolžin vseh daljic in delov krožnic, ki lik omejujejo!  

NALOGA 1   
Izračunaj obseg lika na sliki. Sestavljen je iz delov kroga s 
premerom 7 cm.  
Pomagaj si s PRIMEROM 1. 
 

 

* Filmček  s prikazom reševanja, te čaka v spletni učilnici! 

NALOGA 2  
Uporabi pripomočke in podatke, ki so že izračunani v primeru 1 in 2 in 
z računanjem ugotovi, če je 25 cm dolga vrvica dovolj dolga za obrobo 
tega lika? 
 

          

Namig: Iz koliko takšnih delov je sestavljena »rožica«? 

 

* Filmček  s prikazom reševanja, te čaka v spletni učilnici! 

NALOGA 3 Iz likov, ki si jih izrezal/-a sestavi  zanimiv lik (krog in pravokotnik lahko razrežeš), ga poslikaj  
skupaj z izračunanim obsegom in mi pošlji preko sporočila v spletni učilnici (dodaj priponko). 
 

Naloge in smernice z diferenciranimi nalogami za utrjevanje snovi prevzameš v spletni učilnici! 

 



2.        SLJ                                                                                                       M. Kronovšek 

Osmošolec, osmošolka,  

danes boš prisluhnil novi Prešernovi pesmi, in sicer Turjaški Rozamundi. 

Prisluhni posnetku na spodnji povezavi (ali vpiši v YouTube Turjaška Rozamunda in klikni na prvo možnost). Med 
poslušanjem te bodo spremljale tudi ilustracije. Posnetek lahko poslušaš večkrat. 

https://www.youtube.com/watch?v=KIkkk-0OV9g&t=51s 

 

Sedaj pesem poišči tudi v berilu in jo preberi. Preberi tudi razlago besed, ki so zapisane ob strani. 

Razmisli, kaj si razumel/-a in česa ne. Zapiši vprašanja, ki se ti porodijo ob vsebini (vprašanja, na katera želiš dobiti 
odgovor, ker ne veš, ali si nekaj razumel/-a pravilno), in sicer v spletni učilnici ali na moj e-naslov, ki ga sedaj že 
gotovo poznaš. 

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

 

 

3.        TJA                                                                                                         M. Vidmajer 

Dragi učenec, učenka 8.a, 
 
že je tu četrtek. Upam, da si še vedno poln/a energije in boš brez težav uspel/a opraviti današnjo nalogo, ki 
te čaka spodaj. Are you ready?   
 
Prejšnjo uro si ponovil/a precej besedišča in svetujem ti, da to besedišče utrjuješ še v prihodnjih dneh. Če 
imaš kakšno vprašanje glede besedišča, mi lahko pišeš v sporočilu eAsistenta. 
 
Prejšnjič si iz učbenika na strani 107 prepisal pravila, kako tvorimo navadni sedanjik. Poišči svoje izpiske v 
zvezku in preveri svoje znanje z reševanjem nalog v delovnem zvezku na naslednjih straneh: 
 

 naloge 18a, 18b in 19 na strani 107 
 naloga 20 na strani 108 
 preberi tudi REMEMBER BOX v delovnem zvezku na strani 108 
 DODATNA NALOGA: naloga 17 na strani 106. 

 
Rešitve dobiš prihodnjič. 
 
That's all for today. Well done!  
Have a lovely day, 
 
Mojca Vidmajer 
 

                                                                                                                                                                                      



4. ŠPO – fantje                                                                                                                    Ž. Ocvirk 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi Tabata. 
To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni tako, te 4 minute 
znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. Zatem 
počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, »mountain 
climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih izvajamo 
pri uri športne vzgoje. 

 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne? 😊 

 

 



5. ŠPO – dekleta                                                                                                  S. Tomšič 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 
- glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

 
Razno 10x 

- zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki naprej izmenično L - D 
 
 

GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje - iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

 

 

 

*DODATNO (po želji) 

10x vojaški poskoki 
20x sklece 
1 min položaj mizica (plank) 
 
 
 
 
 
 



 

6. DKE (31.3. 2020 in 2. 4. 2020)                                                                                          N. Jesenko 

 

Poskrbi, da bo delo po dosedanjih navodilih opravljeno, če še ni. Vse piši v zvezek. 

Obvezno:  

1. Preglej učbenik, str. 65 – 69 in zapiši: 

- kdaj je Slovenija postala članica EU, 

- na kakšen način smo odločali o vstopu v EU, 

- kaj je NATO. 

2. Prepiši tabelo na str. 69. 

3. Obišči spletne strani EU, NATO in OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) in ugotovi, čemu vse tri 

organizacije posvečajo pozornost v zadnjem mesecu. 

 

4. Oglej si posnetek o OZN: https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8 

Oglej si posnetek o NATO: https://www.youtube.com/watch?v=XevobzkOv7g 

5. Oglej si portal o OZN: https://www.skupaj-mocnejsi.si/ 

6. Zapiši polna imena OZN, NATO, OECD in za vsako, kaj je njena glavna naloga. 

 

Če imaš možnost, skeniraj  ali fotografiraj svoje zapiske v zvezku od naslova Evropska unija dalje. Datoteko 

poimenuj  takole: Priimek_Ime (npr.: Jesenko_Nataša). Oddaj v spletni učilnici.  

 

Neobvezno: Na portalu EU je tudi Kotiček za učenje. Prebrskaj ga. (https://europa.eu/learning-corner/home_sl) 

V njem najdeš razne kvize, igrice in drugo gradivo o EU. 

Predlagam, da v zavihku Učno gradivo izbereš starost 12 - 15 let in pregledaš predstavitvene prosojnice z naslovom 

Evropa na kratko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         

7. NI2 – obvezni izbirni predmet (četrtek, 2. 4. 2020 in torek, 7. 4. 2020)                                M. Kacjan 

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 SREDE, 8. 4. 2020, zato seveda ne pričakujem zaman, da bo naloga 
narejena tako kot se spodobi.  

 

POMEMBNO! 

Pomagaj si z zvezkom in gradivom iz prejšnjih ur. 

Če naletiš na tehnične težave mi prosim piši na naš KANAL ali na e-mail mojca.2906@yahoo.de  

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 SREDE, 8. 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/mc98763bi 
 
ps: za vajo lahko rešiš tudi spodaj zapisane delovne liste, a oddati je potrebno le tistega zgoraj  
https://www.liveworksheets.com/yl29006zj 
https://www.liveworksheets.com/bb10557ev 
https://www.liveworksheets.com/by24647ym 
 
Želim ti maksimalno lep dan. 
Mojca Kacjan  
 


