
9. a – navodila za delo 

TOREK, 14. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

1., 2. in 3. učna ura – SKUPINE (TJA, MAT, SLJ) 

 

Angleščina  

Pozdravljeni dragi moji, 

Upam, da ste preživeli lepe velikonočne praznike, da ni bilo preveč šunke, jajčk in hrena . A 

tukaj je nov teden in nova navodila. Zato pa se čim prej lotimo dela, prav?  

Ponovno te prosim, da poiščeš delovni zvezek in pisalo ter rešiš naslednje naloge:  

 stran 130, nalogi 3a in 3b 

 stran 131, nalogi 4a in 4b 

 stran 132, nalogi 5a in 5b. 

Pomagaš si seveda lahko tudi s PONS slovarjem, ki ga najdeš na spletu.  

Ob koncu dela si nalog ne pozabi tudi pregledati. Rešitve nalog najdeš v eni izmed prejšnjih 

objav.  

Želim ti maksimalno lep dan.  

 

Slovenščina  

 

Matematika – skupine: ga. Andreja Špajzer, ga. Damjana Podpečan 

 
 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

Utrjevanje: SREDNJE VREDNOSTI, 10.4.2020 

Danes boš ponovil srednje vrednosti. 

Lahko rešuješ naloge v zbirki nalog, 2. del  

 ALI pa na spletni strani https://razlagamo.si 

 

a) ZBIRKA NALOG 

https://razlagamo.si/


 Če še imaš težave s snovjo, najprej natančno prouči že rešene zglede v zbirki nalog  - 2. 

del:  str. 194 – 197 

Reši vsaj dva primera ponujenih nalog za vsako temo. Domače delo poslikaj in naloži v spletno 

učilnico ali pa pošlji na moj e – naslov. 

ARITMETIČNA SREDINA 

A: str. 202 

B: str. 202, 203 

C: str. 203, 204 

 

MODUS 

A: str. 205 

B: str. 205, 206 

C: str. 206 

 

MEDIANA 

A: str. 207 

B: str. 207, 208 

C: str. 209 /nal. 71 + še ena 

po izboru(povezava vseh 

treh) 

 

 

b) https://eucbeniki.sio.si/mat9/896/index.html   vse štiri naloge: A, B, C 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/897/index.html   leva polovica: A, B, C, desna polovica po izbiri 

 

Oglej si nazoren prikaz risanja ŠKATLE Z BRKI, kot tudi računanja vseh srednjih vrednosti: 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30285#section-3  

  Domače delo poslikaj in naloži v spletno učilnico ali pa pošlji na moj e – naslov. 

 

4. učna ura – ŠPO (fantje) 

OGREVANJE: 

- 10 min neprekinjenega rahlega teka ali gibanja v različnih smereh (glede na prostorske 

zmožnosti) 

- 10 poljubnih dinamičnih ogrevalnih vaj -10 ponovitev (kroženja, zamahi, zasuki...) 

GLAVNI DEL: 

- 300 poskokov s kolebnico (lahko z vmesnimi odmori) 

- 5x šprint (sam izmeri in označi s kredo, kamnom...30 metrov= 40 korakov) 

- 3x8 poskokov s koleni do prsi z vmesnim poskokom (kenguruji) 

- Plank (mizica) na komolcih 3x 30 sekund 

- Sklece (lahko tudi na kolenih) 3x10 

ZAKLJUČNI DEL: 

- 3 raztezne vaje za roke, trup, noge (za vsak del telesa 3 vaje) držiš 15 sekund 

Med vadbo in po njej spij dovolj tekočine. 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/896/index.html
https://eucbeniki.sio.si/mat9/897/index.html
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30285#section-3


4. učna ura – ŠPO (dekleta) 

Pozdravljeni. 

Glede na to, da so za nami prazniki, smo za danes pripravili vaje, ki niso prezahtevne. Vadba traja 10 

minut, vsaka vaja 60 sekund. Opravi jo čim večkrat tekom dneva, najmanj pa 2x. Potrudi se, boš 

videl/a, da se boš počutil/a bolje, ko jih opraviš. Tri, dva, ena...začnimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. učna ura – KEM 

  Preverjanje /  kisikove organske spojine                        

                

 

 1. V formulah spojin obkroži funkcionalne skupine. Na črte zapiši v katero skupino   

       kisikovih    organskih spojin spada posamezna spojina ( alkoholi, aldehidi, karboksilne  

       kisline, etri, estri): 

                     H- CHO                                        __________________ 

                     H- COOH                                     __________________ 

                     CH3 -O - CH3                                __________________  

                     CH3 – COO – CH2 – CH3                  __________________ 

                     C4H9  -OH                                      __________________ 

        

  2.  V formuli spojine obkroži funkcionalno skupino.  Spojino uvrsti v značilno skupino KOS. 

 

    

 

  ……………            ………… … 

                                                                                                                                                        ………….. 

                                                                                        ……….                  ………………             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                         

 

      …………………………                                   ….. …………                         

                                                                                                                          ………:…………………               

   

 

   3.  Dopolni: 

         Akohole  uvrščamo med _______________ ________________spojine. Njihova  



                  funkcionalna   skupina se imenuje___________________ 

 

   4. Poimenuj naslednjo spojino: 

         Nastane pri alkoholnem vrenju, gori z modrim plamenom in se  meša z vodo in  

         heksanom. __________________________. 

 

 

                    

    5. Slike prikazujejo modele treh različnih alkoholov. Na črte pod modeli zapiši  njihove 

racionalne  

        formule in  poimenuj spojine. 

                                        

                   __________________              _____________________            

____________________ 

                  __________________             ______________________           

_____________________ 

          

6. Obkroži racionalno formulo propanola: 

                    a.  CH3 – CH2 – OH 

                    b.  CH3 – CHO 

                    c.  CH3 – CH2 – CH2 – OH 

                    d.  CH3 OH 

               

7. Pravilno poveži:             alkohol s tremi –OH skupinami                            keton                        

 

                                                       CH3 -CO - CH3                                            etanal 

                           

                                                        HCOOH                                                      mravljična  kislina                  



 

                                                        CH3CHO                                                      glicerol 

           

          

  8.  Pred sabo imaš tri epruvete. V prvi je voda, v drugi je raztopina natrijevega hidrokdsida 

in v tretji  

       je etanojska ali ocetna kislina.  Kako bi dokazal ocetno 

kislino?___________________Pojasni  

      odgovor.__________________ 

 

    

  9.  Zapiši urejeno reakcijo fermentacije ali alkoholnega vrenja:  

 

 

 

  10. Pri eksperimentalnem delu si opazoval gorenje etanola in heksana. Primerjaj ju  

        in odgovori na naslednja vprašanja! 

 

            a.  Kam uvrščamo etanol in kam heksan? _________________________________ 

 

            b.  S kakšnim plamenom gori etanol?_________________     Zakaj?_______________ 

 

            c.  S kakšnim plamenom gori heksan? _________________   Zakaj?_______________ 

 

    11. Naslednja enačba predstavlja ______________ _______________. Uredi enačbo. 

    C2H5 OH  +  O2 →  H2O  +  CO2 

              

   12. Pri eksperimentalnem delu si ugotovil, da se etanol meša z vodo in heksanom.  

             a.  Zakaj se meša? 

               __________________________________________________ 

             b. Od česa  je odvisna topnost alkoholov? 



 

                ____________________________________ 

              c.   Zakaj si pri poskusu uporabil jodove kristalčke?  

                        

                   ____________________________________________ 

 

    13.  Vrelišče etanola je 78 stopinj C, vrelišče pentan- l- ola pa je 138 stopinj C.  Razmisli in 

zapiši zakaj  

            je vrelišče etanola nižje?________________________________________________ 

 

    14.  Primerjaj topnost etanola in oktanola v vodi in zapiši 

ugotovitev.___________________ 

  

     15. a.  Kaj so estri? _______________________________________________ 

 

          b.   Kje najdemo estre v naravi?______________________________________ 

          

          c.   Spodnja spojina spada med estre . Zakaj?   

             

       d. Napiši reakcijo estrenja med etanolom in etanojsko kislino. 

 

 

 

    16. Maščobe spadajo med: (obkroži pravilen odgovor) a. aldehide 

                                                                                             b. ketone 

                                                                                             c. alkohole 

                                                                                              d. estre 

        Pojasni odgovor. 

         _______________________________________________ 



 

   17. Kos masla je po daljšem času postal rumenkast in dobil vonj. 

       a.  Kaj se je zgodilo z maslom?___________________________________________ 

 

       b. Kako bi preprečili ta 

proces?____________________________________________________ 

 

  18.  Hidrogeniranje maščobe je proces, kjer  iz nenasičenih maščob nastanejo nasičene 

maščobe  pri   

        reakciji z vodikom v prisotnosti  katalizatorja.  Pri hidrogeniranju maščob torej iz tekočih 

olj  

        (nenasičene maščobe) nastanejo nasičene maščobe (trde maščobe).  

 

       a.  Pri hidrogeniranju maščob  nastanejo trans maščobe.  Zakaj so  škodljive?  

          ___________________________________________________________________ 

       b.  Kateri prehrambni  izdelki jih lahko vsebujejo? _____________________________ 

       

 19. a. Katere  esencialne maščobne kisline poznaš?__________________________________ 

       b. Kaj je značilno za esencialne maščobne kisline?________________________________ 

       c. Katera živila jih vsebujejo?__________________________________ 

 

 20.   Spodnja (skeletna )formula predstavlja holesterol. Kaj veš o holesterolu? 

  

 

         

 

 

 

                   

 



 

6. učna ura – BIO  

 

Evolucijska prilagoditev organizmov  

 

Navodilo za delo: Natančno preberi tekst v U  72 in 73 in odgovori na vprašanja. Dobro si 

poglej slike in razlago ob slikah. Pomagaj si  tudi z razlago v predstavitvi. V pomoč naj ti bo  

iRokusplus - poglavje EVOLUCIJA-  Sorodno ali podobno. 

1. Kaj so homologni organi? 

2. Raloži primer homolognih organov. 

3. Kaj so analogni organi? 

4. Razloži primer za analogne organe. 

5. Kaj je značilno za zarodke različnih vretenčarskih vrst? 

6. Opiši človeški zarodek v zgodnji fazi razvoja. 

 

 

 

 


