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V spletrni učilnici bo objavljeno gradivo: Zgradba PSE in Lastnosti elementov ter njihova lega 
  v PSE, preverjanje o kemijskih enačbah ter rešitve preverjanj.o kemijskih reakcijah in energiji. 

 

 

 
 

ŠPORT: četrtek, 23.4.2020 

Pozdravljeni vsi skupaj! Pri današnji uri športne vzgoje se bomo posvetili vadbi, ki bo pripomogla k boljšim 

rezultatom  za športnovzgojni karton. Le-tega vsi dobro poznate, morali bi ga izvesti v mesecu aprilu pri športni 

vzgoji. Preden začnete z vadbo in meritvami, se vedno dobro ogrejte.  

Posnetek o športnovzgojnem kartonu vam pošiljam na tem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

 

TELESNA VIŠINA in TEŽA: telesno višino si izmerite s pomočjo metra, naj vam kdo pomaga. Telesno težo pa s 

pomočjo osebne tehtnice. Podatke si zapomnite, da jih bomo potem primerjali s podatki v šoli. 

KOŽNE GUBE ni potrebno meriti. 

POLIGON NAZAJ: Osnova poligona nazaj je hoja po vseh štirih nazaj. To lahko brez problema vadite doma, v 

stanovanju ali zunaj. Lahko se sprehodite na ta način po sobi, kuhinji, hodniku…Pazite, da ne drsate po tleh z 

rokami, ampak korakate. Prehod preko ovire nazaj ( okvir skrinje) lahko izvedete tako, da napnete kakšno vrvico v 

približni višini okvirja skrinje, pomembno je, da dobite občutek, kdaj dvigniti nogo za čim boljši prehod, kar je 

odločilno pri tem delu naloge. Lahko tudi povadite tako, da greste zvečer v posteljo vzvratno z nogo naprej. 😊 

Vleko telesa pod oviro lahko vadite spet z vrvico, palico ali pod prazno mizo. 

SKOK V DALJINO Z MESTA: To lahko vadite kjerkoli, bodite pazljivi le, da imate dober oprijem stopal s tlemi. 

PREDKLON: Pri vajah za boljši predklon (to so vse vaje za povečanje gibljivosti) bodite pazljivi le, da se pred vadbo 

dobro ogrejete. Več kot boste vadili, boljši rezultat boste dosegli. 

DVIGANJE TRUPA:  Lahko brez problema vadite doma, noge zataknite pod rob primernega pohištva ali pa za pomoč 

poprosite brata, sestro ali starše.  

VESA V ZGIBI: Veso vadite le, če imate za to ustrezne pogoje, v nasprotnem primeru ne vadite. Lahko pa izboljšate 

rezultat, če boste opravljali vaje za povečanje moči rok, trupa in ramenskega obroča (npr. sklece). 

TEK: Tečete lahko vsak dan. Lahko pa namesto teka vadite skiping na mestu, z več ponovitvami. 

 

Meritve si zapišite, da jih bomo lahko primerjali z meritvami v šoli. Vadbo lahko izvajate večkrat na dan, vsak dan 

in tako spremljate vaš napredek.  Uživajte v vadbi! 

 

 

1.URA KEM          JERIN                                                                                                                                      

2. URA ŠPO    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI
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V spletrni učilnici je že objavljeno gradivo za cel teden: 

V 1. priponki so podane rešitve okostja v DZ.  V 2. priponki je predstavljen kratek povzetek  o nalogah, obliki in 

snovni zgradbi kosti.  V 3. priponki  so podane povezave med kostmi in  v 4. priponki je predstavitev o mišicah.  

 
4 .URA SLJ ZUPAN 

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 23. 04. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

minulo uro sem vam v spletno učilnico pripela razlago pesmi Apel in čevljar. Upam, da sedaj z vsebino nimate več težav.  

Do sedaj smo spoznali že značilnosti balade in romance. Danes bomo spoznali, kakšna pesem je pesem Apel in čevljar. Ste 

že slišali za SONET?  

Se vidimo v spletni učilnici.  

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 
 
 

4.URA TJA KACJAN 

 

TOREK, 21. 4. 2020, skupina 8. c/1 
ČETRTEK, 22. 4. 2020, skupina 8. c/2 
 
Pozdravljeni 8-šolci.  
 
Kako smo? Zdravi? Dobre volje? Globoko zadihaj, pretegni roke in noge, napni možgančke in 
gremo.  
 
Za današnje delo potrebuješ delovni zvezek, zvezek, slovar, pisalo in elektronski učbenik, do 
katerega povezavo najdeš malce nižje. Pa začnimo z delom.  
 
 

1) Prejšnjo uro smo končali s tem znakom in interaktivnim delovnim listom na to temo.   
 
Kaj že pomeni ta znak? 
Angleži ga imenujejo The 3-R sign.  
 
REDUCE – zmanjšaj  
REUSE – ponovno uporabi 
RECYCLE – recikliraj  

3. ura BIO    JERIN 



23. 4.  2020 

 
Torej, zmanjšaj uporabo vsega (tudi vode, nakupa novih oblačil, …), ponovno uporabi tisto, kar ni 
nujno, da takoj zavržeš (plastenko vode ponovno napolni z vodo iz pipe) in recikliraj, torej iz 
odpada ustvari nekaj novega.  
 
 
Na to temo boste rešili nalogo 47 v delovnem zvezku na strani 125. Pomagajte si s sličicami.  
 

 
2a) Reši Eko-kviz, ki ga najdeš v elektronskem učbeniku na strani 123. Svoje odgovore (na primer 
1a, 2c, …) zapisuj na kakšen listič.  
 

 
2b) Za vsak odgovor A dobiš 1 točko, za vsak odgovor B dobiš 2 točki in za vsak odgovor C dobiš 
3 točke. Točke zapiši zraven svojih odgovorov. Seštej točke. Svoj rezultat si lahko prebereš v 
elektronskem učbeniku na strani 124 zgoraj. Ali opis zate drži? 
 

3c) V kvizu najdi prevode naslednjih besed in besednih zvez in si oboje zapiši v slovar pod naslov 
ECO-QUIZ:  
 

 zabojnik za steklenice 

 cev za zalivanje 

 prepoved zalivanja vrta 

 koš za papir, smeti 

 smeti 

 kanta za smeti  

 
*Rešitve prejmeš naslednjo uro.  
 

 
4) Pri recikliranju in ponovni uporabi moramo vedno biti pozorni na različne materiale. Oglej si 
jih, jih prevedi in zraven zapiši vsaj eno stvar, ki je narejena iz omenjenega materiala (seveda v 
angleščini). Zapis v zvezku fotografiraj in pošlji na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  
 
 
 
 
 

 Translation/Prevod Item made of this material 
/Predmet narejen iz tega 
materiala 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/000.html
mailto:mojca.2906@yahoo.de
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metal   

plastic   

clay   

glass   

paper   

wood   

porcelain/ china   

iron   

rubber   

 
 

5. URA MAT ŠPAJZER 
V spletni učilnici te čakajo navodila za popravo preverjanja. 

5. URA MAT GOBEC 

Danes bomo naredili analizo preverjanja znanja.  

Vsa navodila so v spletni učilnici. 

 

 

6., 7.  URA SPH STARMAN 

Zdravo! 

Naj te opomnim na oddajo dokazil o opravljeni nalogi. Nekateri ste nalogo že opravili. Ostali pa še enkrat preberite 
navodilo: 

Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še recept. Nalogo objaviš v 

spletni učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš do jutri, petka, 24. 
aprila 2020. 

Za vsa vprašanja in pomoč sem na voljo. 

Veselo na delo! 

Tvoja učiteljica 

  

p. s. dokazilo o opravljeni nalogi ti pomaga dobiti lepo oceno, za katero se splača potruditi! SPH je predmet, pri katerem 
še nimaš ocene. Če ne boš oddajal/a nalog/dokazil, ne boš imel/a ocene in zato ne boš mogel/mogla napredovati v višji 
razred. Zato pozivam vse tiste, ki še niste oddali miselnega vzorca, da to čim prej storite. 
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7. URA NIJ KACJAN 

 

TOREK, 21. 4. 2020 & ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Pozdravljeni, dragi 8-šolci.  

Začnimo danes najprej malce z gibanjem. Zapleši in zapoj, če se le da zunaj na svežem zraku, da 

se tvoja pljuča in možgančki napolnijo z energijo in svežim zrakom. 

Sedaj sledi pa nekaj dela, prav?  

Za današnjo uro potrebuješ ta navodila, pisalo, zvezek in delovni zvezek (če ga seveda imaš). 

Domačo nalogo lahko oddaš po delih, saj imaš čas do petka, 24. 4. 2020. 

 

1) Oglej si naslednjo sliko:  

 

2) V zvezek pod naslov TINAS WOCHENPLAN prevedi naslednje besede, ki so omenjene na 

sliki: 

die Woche  
der Vormittag   

der Nachmittag   

das Schwimmbad  
gehen  

zu Hause  
nach Hause  

bleiben  

die Klassenarbeit   
lernen  

https://www.youtube.com/watch?v=_YZncLUvSSc
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die Fahrt  

besuchen  
*Lahko si pomagaš tudi s tem PONS slovarjem.  

3) Verjetno si že ugotovil/a, da gre za Tinin potek dneva. Sedaj ti prevzemi vlogo Tine, jaz pa se 

bom prelevila v novinarko. Odgovori na moja vprašanja v celih povedih in jih zapiši v zvezek. 

Zapis fotografiraj in pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  

 

a) Was machst du am Montagnachmittag?  

b) Gehst du am Dienstagnachmittag in den Tennisclub?  

c) Wohin gehst du am Mittwochnachmittag? 

d) Was machst du am Donnerstagnachmittag? (pazi, 2 glagola, verjetno 2 povedi) 

e) Was machst du am Freitagnachmittag?  

f) Was machst du am Samstagvormittag? (pazi, deljiv glagol) 

g) Wohin gehst du am Samstagnachmittag? 

h) Was machst du am Sonntag? 

i) Wohin gehst du von Montag bis Freitagvormittag? 
*PS: nagrada tistemu/tisti, ki to naredi brez napak.  

 

4) Kadar odgovarjaš na vprašanja WOHIN (KAM?) moraš paziti na naslednje: 

Was ist das? / Kaj je to? – 1. sklon Wohin gehst du? / Kam greš? – 4. sklon 
das Schwimmbad  
das Kino 
das Restaurant 

in das (=ins) Schwimmbad 
in das (=ins) Kino 
in das (=ins) Restaurant 

die Schule 
die (Musik/Sprach)schule 
die Kirche (cerkev) 

in die Schule 
in die (Musik/Sprach)schule 
in die Kirche 

der (Tennis/Golf…)club  in den (Tennis/Golf…)club 

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina
mailto:mojca.2906@yahoo.de
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der Sportplatz auf den Sportplatz  

     *Se še spomnite, vedno komplicirajo le moški  

 

5) Oglej si naslednji zapis o Tini, ker ti bo v nadaljevanju v pomoč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) V delovnem zvezku na strani 12 reši nalogo 10. Naloga je podobna Tinini, le da je glavna oseba 

sedaj Stefan. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  

mailto:mojca.2906@yahoo.de
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7) V delovnem zvezku na strani 13 reši nalogo 11. Pomagaj si z zapisom v zvezku, ki si ga 

naredil/a pod točko 4. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in pošlji na mail 

mojca.2906@yahoo.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: tečaj katerega koli jezika je moškega spola, picerija pa ženskega.  
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Tako. Tvoje delo za ta teden je končano.  

Kot rečeno, domačo nalogo je potrebno oddati do petka, 24. 4. 2020 Oddaš jo lahko: 

- v spletni učilnici 

- v našem kanalu 

- na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de 

- še vedno pa so na voljo tudi telegrami pošte Slovenija, golobi pismonoše, Harry-jeva sova, 

Morsejeva abeceda, … 

 

 

Želim ti MAKSIMALNO lep dan. 

Mojca Kacjan  

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de

