
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - SREDA, 8. 4. 2020 
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 SLJ 
2 GUM 
3 GEO 
4 MAT 
5 TJA 
6 FIZ 
7 ŠNO 
 GUM 

 

1.      SLJ               
NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA sredo, 8. 4. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

danes te v spletni učilnici pričakujem s povratno informacijo o Rozamundi in Ostrovrharju (oznaka)  ter pesniških 
sredstvih v Turjaški Rozamundi. Z oznako si se ukvarjal/-a ob koncu prejšnjega tedna, s pesniškimi sredstvi pa v 
ponedeljek. 

Tvoje današnje delo bo zajemalo zgolj dopolnjevanje in urejanje tvojih zapiskov.   

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

2.      GUM            
NAVODILA ZA torek, 7. 4. 2020 
 
Osmošolci pozdravljeni! 
 
Nekateri še niste opravili naloge, zato se potrudi in uredi! 
 
Ker je nova snov ROMANTIKA imaš ta naslov zvezku in pod ta naslov pišeš, da bo vse na enem mestu. 
 
Nova naloga je na linku 
https://padlet.com/mijanovak56/r1fgr3jwtew7 
 
Odgovore pričakujem v petek, 10.4.2020. 
 
Lp 
Mija 
 



2.  GEO 

 

KANADA (U 74 – 77)  

Gradivo je za dve šolski uri, sredo, 8. 4. in petek 10. 4. 2020. 

 
Preberi si besedilo v spletnem učbeniku na strani 106,107 https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index3.html   
in si poglej animacijo vodne poti Sv. Lovrenca.  
 

S pomočjo vprašanj naredi miselni vzorec ali odgovori na vprašanja v celih povedih.  

 

Pomagaj si z učbenikom str. 74 – 76 in delovnim zvezkom, str. 85, 86, ter seveda spletnim učbenikom. 

 

1. Določi lego Kanade glede na oceane in ZDA.(A 132)  
2. Navedi glavna podnebja v Kanadi (U 74 in tabela podnebij iz zvezka). 
3. S pomočjo atlasa 136 naštej rastlinske pasove v Kanadi (od S proti J) 
4. Na zemljevidu v A 139 poišči glavno mesto Kanade.  
5. Kakšna je poselitev Kanade? (U 74) 
6. Kdo so današnji prebivalci Kanade? Katera dva jezika sta uradna?  (DZ 85) 
7. Kakšen je odnos prišlekov do staroselcev? (DZ 85) 
8. Opiši značilnosti prometnih poti v Kanadi (cestno in železniško omrežje, vodna pot Sv. Lovrenca). (U 75) 
9. Kakšna je gospodarska razvitost Kanade? Na čem temelji njeno gospodarstvo? (U 76) 
10. Katera dejavnost predstavlja največji delež izvoza?  
11. Kje so največja kmetijska območja. Kaj na njih pridelujejo in katero živino redijo? (U 76, A 136) 
12. Katera rudna bogastva imajo v Kanadi? Zakaj ne izkoriščajo vseh (U 77, A 137) 
13. Kje so največja ribolovna območja?  Zakaj so ribolov omejili? (DZ 86, srednji odstavek) 
 

Reši nalogi 1 in 2 v  DZ, str. 86 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  MAT 

 

UTRJEVANJE ZNANJA 
 
1.  V zvezek zapiši naslov:  VAJA 
 
2. Prepiši naslednje naloge v zvezek (če imaš možnost jih lahko tudi natisneš in prilepiš) in jih reši. Poskusi jih 
rešiti sam/-a. Če se pojavijo težave, so spodaj rešene naloge (nekatere na več načinov). 

 

1. naloga 
Izračunaj obseg kroga s polmerom: 
a) 14 cm       b)  4  dm 

 
2. naloga 

Izračunaj polmer kroga, katerega obseg meri: 
a) 4,7  m       b)  450  cm 

 
3. naloga  

Minutni kazalec stenske ure je dolg 20 cm. Kolikšno pot opravi njegova konica v eni uri? 
 

4. naloga 
Koliko meri krožni lok, ki v krogu s premerom 1,4 m pripada središčnemu kotu 135°. 
 

5. naloga 
Izračunaj polmer kroga, v katerem središčnemu kotu 45° pripada 4  cm dolg lok. 
 

6. naloga 
Izračunaj ploščino okrogle grede s polmerom: 
a) 3,5 dm       b) 1  m 
 

7. naloga 
Izračunaj polmer kroga s ploščino: 
a) 100  mm2       b)  729  dm2 

 
8. naloga 

Koliko meri ploščina krožnega izseka, ki zavzema petino kroga s polmerom 14 cm? 

 

3. Rešene naloge fotografiraj in jih prilepi v spletno učilnico (tam te čakajo tudi rešitve). 

V primeru vprašanj, mi piši. 
 

 

 

 



4.  TJA – Skupina 1 

Pozdravljen učenec in učenka 8. a, 

danes nas čaka nekaj vaj navadnega sedanjika, zato obvezno poišči zvezek, odpri tem, kjer si zadnjič 
naredil/a zapis o PRESENT SIMPLE TENSE in danes delaš s pomočjo zvezka, prav? 

Obiskal/a boš spodaj navedene 3 spletne strani in rešil/a nekaj nalog.  

 Ko posamezen delovni list rešiš, 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 angleščina.  
4. Moj elektronski naslov, to je mojcavidmajer@yahoo.com 
5. Klikneš SEND.  

Naslovi, kjer najdeš delovne liste so naslednji:  

 https://www.liveworksheets.com/qt22073qp 
 https://www.liveworksheets.com/dx4934ln 
 https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

 

Good luck! 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 



5. FIZ 

 

Glej navodilo za torek, 7. 4. 2020! 

 

 

6. ŠNO 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda 08. 04. 2020  

ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

Prejšnji teden ste se lotili raziskovalnega dela. Raziskovali ste o 1. aprilu, dnevu »norcev«, dnevu, ko se je 
dovoljeno zlagati. 

Tudi današnje delo bo povezano z raziskovanjem. Natančno preglejte spletni album in spletno 
glasilo. Videli boste, da oba ponujata nekaj novosti. Kakšne so? Zakaj smo jih uvedli? Kaj ti je 
všeč? Izpostaviš lahko prav določen prispevek. Bi kaj izboljšal/-a? Spremenil/-a? Dobrodošli 
bodo tudi tvoji predlogi. 

Vse skupaj oblikuj v povezano besedilo. 

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

 

Čas trajanja naloge: od 15 min naprej, odvisno, koliko te bo pritegnilo brskanje po spletnem glasilu in 
albumu. 

Se vidimo v spletni učilnici. 

 

Karmen Zupanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  POK  

                                                  Dišeča  kopalna sol   

 

 

             

 

 

 

Kaj potrebuješ? 

 O,5 kg , lahko tudi manj  g grobe ali drobne morske soli  
 

 nekaj kapljic tekoče barve za živila ali barve za velikonočna jajčka  ali aromo za živila  
(vsaj tri različne barve) 

  

  
 

 

 
 nekaj kapljic eteričnega olja (toliko, da vam prijetno diši) 

 
Priprava:  
Soli najprej dodamo barvilo za živila. Dodajamo jo po kapljicah in dobro premešamo, dokler ne 
dobimo želene barve. Vedeti moramo, da bo barva posušene soli nekoliko manj intenzivna. Pobarvamo  
z različnimi barvami na primer tri dele soli, en del pusti nepobarvan oz. bel. Po barvanju sol pustimo, 
da se popolnoma posuši in šele potem lahko dodamo eterično olje. Tudi eterično olje dodajamo po 
občutku ( ena, mogoče dve 
kapljici). Sol pokrijemo s papirjem ali prtičkom in pustimo, da se posuši. Šele popolnoma suho sol 
lahko spravimo v steklene kozarčke ali manjše stekleničke in nalepimo lepo oblikovano etiketo z 
napisom DIŠEČA KOPALNA SOL. Na etiketo napiši še datum izdelave in ime in priimek. 

Izdelek  z etiketo, (DIŠEČA SOL,  IME in PRIIMEK, DATUM) fotografiraj in pošlji sliko  ter potek 
tvoje izdelave dišeče soli pod zapiske v spletni učilnici.  (Poglej si slikico naših izdelkov lansko leto.)  
Priporočam ti, da najprej  poskusiš pripraviti  manjši izdelek z manjšo količino soli (kontrolni poskus) 
! 

 

 


