
 

1.  URA BIO      JERIN                                                                                                                                            

           

  gradivo je že objavljeno v spletni učilnici za cel teden,                                                                                                                                                                                          

2.URA ŠPO    ČAS 

 
Navodila: 
 
''Igro igraš kot navaden monopoly, le da za vsako polje opraviš določeno gibalno vajo. Prevode vaj si poišči na 
spletu. Vsakič, ko tvoja figura preide polje START, dobiš eno točko. V 'zapiske' mi zabeleži kakšen je tvoj končni 
rezultat. Veliko zabave!'' 
 
Lp in ostanite zdravi! 

 
 
Žan 

Monopoly.jpg~127 KBPrikaži Prenesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ura ŠPO    OŽIR 

https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=28377&_token=jY2CD3HytxRHGbps4IDzMNJVMc1IrJRz&_part=2
https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=28377&_token=jY2CD3HytxRHGbps4IDzMNJVMc1IrJRz&_part=2&_download=1


3.URA SLOVENŠČINA VUČENOVIČ 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 24. 04. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

v času učenja na daljavo smo obravnavali tri Prešernove pesmi, in sicer balado  Povodni mož, romanco Turjaška 

Rozamunda in sonet Apel in čevljar.  

Današnjo uro boš namenil/-a spremljanju svojega znanja. V spletni učilnici te čaka vprašalnik, s pomočjo 

katerega boš preveril/-a, kaj vse že znaš in čemu boš še moral/-a nameniti nekaj pozornosti. Gre za način, ki smo 

ga uporabljali že v šoli in ti je poznan. 

Prav tako te vabim, da poglobiš znanje o sonetu, Prešernu in Kopitarju z ogledom oddaje na spodnji povezavi 

(razlaga Boštjan Gorenc - Pižama). 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/ 

 

DODATNA NALOGA ZA »PREŠERNOLJUBCE« 

Če bi bili v šoli, bi sedaj skupaj brali in obravnavali še eno Prešernovo pesem: Krst pri Savici. Toda pri tej pesmi bi 

potrebovali več pomoči učiteljice, kot nam jo trenutno omogoča spletna učilnica.  

Zato vabim le tiste, ki bi želeli spoznati še četrto Prešernovo pesem, predvideno za osmošolce, in ste se 

pripravljeni lotiti zahtevnejšega branja, da se tega dela lotite sami oziroma s pomočjo e-učbenika.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html 

V e-učbeniku boš to našel/našla na straneh 332 do 340.  

Če česa ne razumeš, mi lahko vedno pišeš.  

Ko boš pesem prebral/-a in razumel/-a vsebino, mi s svojimi besedami napiši obnovo in označi glavno književno 

osebo ter napiši kratko mnenje o pesmi.  

Delo bom ovrednotila s točkami.  

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html


3., 5. URA TJA  KACJAN 

 

PETEK, 24. 4. 2020 

Pozdravljeni, dragi 8-šolci. 

V tem tednu smo čisto zeleni in eko. Pa začnimo na ta način tudi filmsko (oglej si posnetek).  

Zdaj pa zagotovo že vsi dobro vemo, kaj so The three Rs, kajne? 

V tem tednu ste spoznali tudi kar nekaj besedišča in rešili nalogo v delovnem zvezku. Vse rešitve (tudi besedišča) 

najdete v prilogi. Marsikatera fraza je namreč takšna, ki jo ne moremo kar dobesedno prevesti, zato bi bilo 

dobro, da preverite ali so vaši prevodi ustrezni.  

 

Nadaljujmo še z nekaj vaje. Najprej dva enostavna interaktivna delovna lista. Ne pozabi, oba oddaš meni na 

moj mail mojca.2906@yahoo.de (elektronski naslov mora biti prav zapisan).  

https://www.liveworksheets.com/ag193972na        (materiali – besede postavi na ustrezno mesto) 

https://www.liveworksheets.com/yk202866eu        (kaj zavržemo in kaj recikliramo) 

 

Zdaj pa v delovni zvezek. Čaka te nekaj bolj ali manj zahtevnih vaj. Izberi si tri in jih reši, fotografijo ja posreduj v 

spletno učilnico, na kanal ali na moj mail.  

 naloga 46, na strani 124 

 naloga 48, na strani 125 

 naloga 49, na strani 126 

 naloga 50, na strani 127 

 naloga 51, na strani 128 

 naloga 4, na straneh 136 in 137 

 naloga III, na strani 148 

 

Pa se »vidimo« po prvomajskih praznikih. Uživaj.  

Mojca Kacjan 

 
4 .URA MAT GOBEC 

 

 

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK – ponovitev  (PETEK, 24. 4. 2020 ) - naslov in datum zapiši v zvezek               

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/ag193972na
https://www.liveworksheets.com/yk202866eu


1. Preberi in uredi zapis v zvezek. 

 

 

 



 



2.  Reši nalogi v zvezek. Nariši tudi skico pravokotnega trikotnika in označi podatke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reševanje nalog 

1. V zvezek prepiši nalogo. Nariši poljuben pravokotni trikotnik in ga označi  (oglišča, stranice, koti, 

imena stranic).  Dopolni izjave. 

a) Hipotenuza je stranica _________. 

b) Dolžina hipotenuze je ______ cm.                                           Skica!                  Risba!          

c) Kateti sta stranici______ in ______. 

č) Dolžini katet sta_____ cm in ____cm. 

d) Velikosti notranjih kotov so _____, _____ in ____. 

e) Obseg pravokotnega trikotnika meri_____ cm.  

f) Ploščina pravokotnega trikotnika je _____ cm2. 



 

(Vir: Mladinska knjiga: Matematika 8 ) 

 

 

 

 

 



3. 4. 2020 

 4. URA MAT ŠPAJZER 

Navodila so v spletni učilnici. 

5.URA SLJ ZUPANC 

 
NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 24. 04. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

v času učenja na daljavo smo obravnavali tri Prešernove pesmi, in sicer balado  Povodni mož, romanco Turjaška Rozamunda 

in sonet Apel in čevljar.  

Današnjo uro boš namenil/-a spremljanju svojega znanja. V spletni učilnici te čaka vprašalnik, s pomočjo katerega boš 

preveril/-a, kaj vse že znaš in čemu boš še moral/-a nameniti nekaj pozornosti. Gre za način, ki smo ga uporabljali že v šoli in 

ti je poznan. 

Prav tako te vabim, da poglobiš znanje o sonetu, Prešernu in Kopitarju z ogledom oddaje na spodnji povezavi (razlaga 

Boštjan Gorenc - Pižama). 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/ 

 

DODATNA NALOGA ZA »PREŠERNOLJUBCE« 

Če bi bili v šoli, bi sedaj skupaj brali in obravnavali še eno Prešernovo pesem: Krst pri Savici. Toda pri tej pesmi bi 

potrebovali več pomoči učiteljice, kot nam jo trenutno omogoča spletna učilnica.  

Zato vabim le tiste, ki bi želeli spoznati še četrto Prešernovo pesem, predvideno za osmošolce, in ste se pripravljeni lotiti 

zahtevnejšega branja, da se tega dela lotite sami oziroma s pomočjo e-učbenika.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html 

V e-učbeniku boš to našel/našla na straneh 332 do 340.  

Če česa ne razumeš, mi lahko vedno pišeš.  

Ko boš pesem prebral/-a in razumel/-a vsebino, mi s svojimi besedami napiši obnovo in označi glavno književno osebo ter 

napiši kratko mnenje o pesmi.  

Delo bom ovrednotila s točkami.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

6.,7.URA RTV PETRIČ 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/ura-v-zivo.html 

6.,7.URA ONA SMEJ SKUTNIK 
 
Dragi učenec, učenka, 
 
v spletni učilnici te čaka navodilo za aktivnost "Žejni svet".  

 
Želim vam lepe počitnice in ostanite zdravi, 
Doroteja Smej Skutnik 

 

 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html
https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/ura-v-zivo.html

