
GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA 2. 4. 2020 

MATEMATIKA 

PLOŠČINA KROGA, 2 uri 

 

1. V zvezek zapiši naslov:  PLOŠČINA KROGA, 2. 4. 2020 
2. Pripravi si šestilo, ravnilo ali geotrikotnik, škarje in papir. Če imaš bele liste, si pripravi še 

barvico ali marker, s katerim boš pobarval določene kroge.  
 

Nariši na list papirja (lahko kar na bel list) 6 krožnic s polmerom 4 cm. 

Vsaki krožnici nariši premer. 

Krožnice izreži. 

Tri krožnice pobarvaj. 

 

Nepobarvana krožnica Pobarvana krožnica 

Razdeli krožnico na 4 skladne dele. To lahko 
narediš z natančnim prepogibanjem ali 

narišeš 4 središčne kote 90°.  

Razdeli krožnico na 4 skladne dele. 

Razdeli krožnico na 8 skladnih  delov. 
Lahko nadaljuješ s prepogibanjem, lahko pa 

izračunaš središčni kot. 

Razdeli krožnico na 8 skladnih  delov. 

Razdeli krožnico na 16 skladnih  delov. 
Lahko nadaljuješ s prepogibanjem, lahko pa 

izračunaš središčni kot. 

Razdeli krožnico na 16 skladnih  delov. 
 

 

Potem pa razreži vsako krožnico kot kaže spodnja slika in prilepi v zvezek. 

 



 
 

3. Če želiš, si za lažje razumevanje lahko ogledaš posnetek na naslednji povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=YokKp3pwVFc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2tDfYnMkkY  

 

4. Prepiši. 

 

 
 

5. Preglej, natančno preberi in prepiši rešene primere: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YokKp3pwVFc
https://www.youtube.com/watch?v=q2tDfYnMkkY


 

 

 

 

                                                                   
6. Reši naloge N 1a, b, 2a,b, 3, 9, 10/ str. 170, 171. 

Za pomoč pri reševanju si lahko ogledaš še rešene primere 8, 9, 10 iz Zbirke nalog, 2. del na 
straneh 114, 115. 
 

7. NALOGA: 
Slikaj ali skeniraj rešene naloge v zvezku in mi jih oddaj v spletni učilnici ali pošlji na moj mejl. 

  

Če imaš vprašanje, mi piši! 

 



ANGLEŠČINA 

 

Dragi učenci in učenke 8. b! (2. 4. 2020) 

 

 

 - Prejšnjo uro smo ponovili besedišče z interaktivnimi vajami. Naloge za besedišče lahko večkrat 

ponovite, če potrebujete dodatno vajo. 

 

 - Dobili ste tudi pravila za ponovitev navadnega sedanjika oz. Present Simple. Upam, da ste pravila 

dobro prebrali, jih nalepili v zvezek ali pa naredili izpiske. 

 

 - Predlagam, da si pravila še enkrat preberete, saj vam bodo v pomoč pri reševanju nalog v 

delovnem zvezku. 

 

 - Odprite torej delovni zvezek in rešite naslednje naloge:  

 naloge 18a, 18b in 19 na strani 107 

 nalogo 20 na strani 108 

 preberite si tudi REMEMBER BOX v delovnem zvezku na strani 108 – to je snov 2. lekcije 

 DODATNA NALOGA: naloga 17 na strani 106. 
 

 

 

That's all. Have a nice day.😊 

 

 

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 02. 04. 2020 

 

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.  

 

 

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


BIOLOGIJA 

Če si odgovoril-a na vsa vprašanja o spolovilih, so danes na vrsti dihala.  Odgovori na vprašanja (prepiši 

vprašanja  v zvezek oz. si  prilepi učni list). Pri reševanju si pomagaj z učbenikom  str. 38- 47. Ker ne vem, če 

bo povezava  na rešitve delovala, si lahko pomagaš tudi z iRokusplus 8 biologija (4.poglavje dihala ), kjer imaš 

nazorno prikazane animacije in video prikaz. Reši tudi DZ str. 44, 45, 50, 51 in 52.  

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije 

 

 

DIHALA                                                                                UL- rešitev 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHr-vH4ebMAhVC1hoKHQM4CV8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~oskratl1s%2FEgradiva%2Fmojca%2Fdihala.pps&usg=AFQjCNHts5Z2--t-yOqPD2_onA2opPnjCw


 

1. Zgradba dihalne poti 

 Označi dele dihal, pobarvaj vsak del z drugo barvo. 

 

Kaj se dogaja v delu označenem s črko A? 

Iz česa so zgrajeni deli označeni s črkami C, D, E? 

Kakšen pomen ima del označen s črko Č? 

Iz česa je zgrajen del označen s črko F? 

Kakšna je naloga dela označenega s črko G? 

 

 
2. Vdih in izdih 

 
   Naštej mišice, ki sodelujejo pri vdihu. 

  Opiši vdih in izdih. 

4. Kakšno je trebušno in kakšno prsno dihanje?  

 

 

 

3. Opiši sestavo vdihanega in izdihanega zraka. 



5. Pljučno dihanje 
Kaj je pljučno dihanje? 

 Ob skici na desni strani opiši dogajanje v pljučnem      mešičku.  
 
 
 
 
 
 
6. Celično dihanje 

 
 
 
 

Kaj je celično dihanje?  

Kje poteka? 

Opiši dogajanje pri celičnem dihanju?

 

 

 

 

7. Grlo in govor 

 Kateri del grla omogoča govor?                                     

 Opiši, kako deluje.  

8. Bolezni in poškodbe dihal 
 
Naštej nekaj bolezni dihal.  
 
Na katere organe negativno vpliva kajenje?  
 
Kakšna je prva pomoč pri zadušitvah? 

 

Kje poteka? 

 

 
 



 

SPH 2. 4. 2020 in 9. 4. 2020 – navodila so tudi v spletni učilnici 
Zdravo! 
 
Spet smo se zbrali pri SPH. Današnje navodilo bo veljalo za dva tedna (2. in 9. 4. 2020), ker je bolj 
obširno. Snov bi na popolnoma enak način oddelali v razredu, bo pa osnova za ocenjevanje. V 
primeru, da naloge ne opraviš, se ti primerno zniža končna ocena. Zato kar prični z branjem 
priloženega skeniranega učbenika, ki se nahaja v spletni učilnici. Učbenik je namenjen prav 
predmetu SPH, je pa malenkost bolj obširen, kot je bil učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu. Če do 
spletne učilnice ne dostopaš, mi piši in ti gradivo pošljem. 
 
Tvoja naloga bo narediti miselni vzorec o hranilnih snoveh. In sicer bo potrebno za vsako od njih 
napisati nekaj podrobnosti. Za začetek ti prilagam osnovno razdelitev, ti pa dokončaj zapise tako, da 
se boš sam/a najbolj znašel/znašla. Vzemi si risalni list, saj bo zaradi vseh podrobnosti na navadnem 
A4 listu kmalu zmanjkalo prostora. Končan miselni vzorec pričakujem do torka, 14. aprila 2020, na 
mojem enaslovu andreja.je@gmail.com ali pa ga pošlji preko sporočil v spletni učilnici. Lahko ga 
fotografiraš ali pa skeniraš – v zadnjem primeru ga prepogni na pol in poskeniraj vsako polovico. 
 

 
 
Za vsa vprašanja sem ti seveda na voljo na mojem elektronskem naslovu in preko Komunikacije v 
spletni učilnici. 
 
Kar potrudi se, se za lepo oceno splača! Veselje ob delu ti želim! 
Tvoja učiteljica 

Obvezni izbirni predmet  

mailto:andreja.je@gmail.com


NEMŠČINA 
 

8. razred 

Navodilo za delo: ČETRTEK, 2. 4. 2020 in TOREK, 7. 4. 2020 

 

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 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/yl29006zj
https://www.liveworksheets.com/bb10557ev
https://www.liveworksheets.com/by24647ym

