
NAVODILA ZA UČENCE 8. b za petek, 17. 4. 2020 

ŠPORT (FANTJE) 

UVODNI DEL: 

- Pripravi si prostor za vadbo (ca 3x3m) 

- Pripavi si pijačo 

- Pripravi si majšo brisačko  

GLAVNI DEL: 

- Sledi navodilom vadbe in poskušaj zdržati do konca 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 

ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastavi štoparico na 5 min, se uleži na hrbet in z zaprtimi očmi poskušaj sprotiti celo telo  

 

ŠPORT: PETEK, 17.4.2020                          

 

Pozdravljeni! 

 

Danes smo vam pri uri športne vzgoje pripravili 2 nalogi. Obe sta zelo zabavni, pri prvi nalogi se boste 

malo razgibali, pri drugi pa naučili žonglirati.  

 

1. Naloga: 7 minutni trening za celo telo. Trening najdeš na tej povezavi: 

                 https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE 

 

2. Naloga: Žongliranje. Na posnetku vam Nik pokaže korake za lažje učenje žongliranja s tremi 

žogicami. Poskusite in ne obupajte – uspelo vam bo! Posnetek najdeš na tej povezavi: 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

 

Veliko zabave vam želimo! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s


BIOLOGIJA 

Osmošolci! 

 

V spletni učilnici vas čakajo rešitve nalog, povezanih z okostjem. Z njimi si boste preverili svoje zapise. 

 
 

 

ANGLEŠČINA 
 
Pozdravljeni 8-šolci.  
 
Pomlad je pred vrati in kmalu se bodo začele tudi aktivnosti zunaj (sicer v okrnjeni obliki, če verjamemo 

vsakodnevnim poročilom), pa vseeno. Ne razmišljajmo danes o tem.  

V Združenih državah Amerike so poleti zelo pogosti in zelo moderni t. i. Summer Camps. Tam se otroci 

družijo, aktivno preživljajo svoje poletje, spoznajo nove ljudi in nova znanja. Danes boš te poletne tabore 

spoznal/a tudi ti.  

 Odpri elektronski učbenik na strani 119. Preglej letak, ki prikazuje potek dneva v poletnem taboru 

in našteva možne aktivnosti. Nato v nalogi 2b poslušaj in preberi besedilo.  

 

 Na strani 120 ustno reši nalogo 2c tako, da danim odgovorom postavljaš vprašanja. Ne pozabi se 

tudi preveriti (pritisneš i na levi strani). 

 

 Vrni se nazaj na stran 118. Pod naslov SUMMER CAMPS v slovar izpiši in prevedi aktivnosti, ki jih 

najdeš zapisane v sličici ter označi tiste, ki jih imaš rad/a. Pri prevodih si pomagaj s PONS slovarjem 

ali s slovarjem Vocabulary T8.  

 

Zapis v slovarju fotografiraj in oddaj v spletni učilnici.  

 

Tvoje delo za danes je končano. Želim ti maksimalno lep dan.  

 

MATEMATIKA 
Osmošolci! 

 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za današnjo uro matematike. Preverili bomo znanje o krogu. 

 
 

 

 

 

 

https://touchstone.si/eucbenik
https://sl.pons.com/prevod
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/8/


SLOVENŠČINA 
Osmošolec, osmošolka,  

za nami sta že dve Prešernovi pesmi, danes nas čaka tretja, in sicer APEL IN ČEVLJAR. 

Le kdo je Apel? Kako je povezan s čevljarjem? Odgovore boš prejel/-a v naslednjih urah. 

Danes te vabim, da v berilu poiščeš pesem, jo prebereš in razmisliš, kakšno vprašanje (lahko seveda tudi več) bi 

lahko zastavil/-a o sami pesmi. 

Poveži se s kakšnim sošolcem/sošolko. Razmišljajta skupaj in mi skupaj pošljita vprašanja.  

Vprašanja, ki jih bom dobila, mi bodo v pomoč pri pripravi ponedeljkove ure. 

Se vidimo v spletni učilnici.  Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

IZBIRNI PREDMET ONA 
Dragi učenec, učenka IP ONA 

Začnemo s projektno nalogo EKOSISTEM V PLASTENKI in PREHRANJEVALNA VERIGA. Navodila za izvedbo vas čakajo 

v spletni učilnici. 

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 

 



6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/vprasanja-za-utrjevanje-snovi.html 

 

 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/vprasanja-za-utrjevanje-snovi.html

