
9. a – navodila za delo 

SREDA, 15. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – ISP (SLJ) 

Dragi učenci, 

Še  vedno čakam, da se mi oglasite, če boste naleteli na težave pri reševanju (pri 
kateri koli nalogi, ki jo dobite pri slovenščini). Obrnite se po pomoč name, in to kadar 
koli (tudi ko ISP ni na urniku). Lahko mi vprašanje zastavite v spletni učilnici ali pa po 
e-pošti (marija.kronovsek@gmail.com).  

 

Marija Kronovšek 

 

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

 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

v preteklih urah smo ponovili, kar ste se v prejšnjih letih učili o besednih vrstah in podvrstah, 

spoznal/a pa si še členek in medmet.  

Danes boš z reševanjem nalog v delovnem zvezku preveril/a svoje znanje. V prvem delovnem zvezku 

se na strani 80 začne sklop nalog z naslovom VAJA DELA MOJSTRA.  

Z reševanjem nalog 1–9 boš utrdil/a znanje o medmetih, členkih, veznikih in predlogih. Te naloge so 

obvezne.  

Dodatne naloge so naloge 10–13.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

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

Naloge za utrjevanje se nahajajo v spletni učilnici. 
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Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

UTRJEVANJE ZNANJA – VERJETNOST, 15. 4. 2020 

NALOGE REŠUJ V SPODAJ PRIPRAVLJENO TABELO 

Oddaj mi le poslikano tabelo 

Lahko rešiš prvih osem nalog, ki so malo lažje, ali pa drugih šest 

nalog. 

Če imaš možnost, si naloge natisni in prilepi v zvezek. 

1. Pojasni, kdaj je dogodek gotov, nemogoč, slučajen. Navedi za vsako vrsto dogodka kak 

primer. 

2. V vrečkah so kroglice različnih barv. 

 

a) Izračunaj za vsako vrečko posebej, kolikšna 

je verjetnost, da je izvlečena kroglica rdeča. 

 

b) Izračunaj za vsako vrečko posebej, kolikšna 

je verjetnost, da je izvlečena kroglica modra. 

 

 

3. Fani je prišla zadnja v učilnico, kjer pišejo kontrolno nalogo. Nekaj sedežev, kot kaže 

slika, je bilo še praznih. 

 

 

 

 

 

Izračunaj, kolikšna je verjetnost, da bo Fani 

naključno izbrala sedež tako, da bo sedela 

a) ob dekletu.    b)  med dekletom in fantom. 

c) pred dekletom.    d)  za fantom. 

e) med fantoma.    f)  med dekletoma. 

 

4. Na zabavi, na katero je bilo s teboj vred povabljenih 127 gostov, so za vse pripravili 

srečelov z enim samim dobitkom. Kolikšna je verjetnost, da boš izžreban? 

 

5. Na planini se pase 40 belih in 40 črnih ovac. Kolikšna je verjetnost, da bomo na striženje 

odpeljali črno ovco? 

 

6. Simon in Janez sta z lokom streljala v tarčo. Simon je v 25 strelih zadel sredino osemkrat, 

Janez pa v 30 strelih 12-krat. Kateri je bil uspešnejši v zadetkih in zakaj? 



 

7. V preglednici je zapisano, koliko letvic je nažagal mizar in kako dolge so. 

 

 

 

 

a) Kolikšna je verjetnost, da je naključno izbrana letvica daljša kot 30 cm? 

b) Kolikšna je verjetnost, da je naključno izbrana letvica dolga med 20 in 30 cm? 

 

8. Špela je zapisala besedo MATEMATIKA, mala Meta pa s prstom kaže posamezne črke. 

a) Kolikšna je verjetnost, da bo izmed črk pokazala črko A? 

b) Za katere črke je najmanjša verjetnost, da jih bo pokazala in kolikšna je? 

c) Pri katerih črkah je verjetnost, da jih bo pokazala 
1

5
? 

9. Na mizo položimo 20 različno obarvanih kart. Število rumeno obarvanih kart je 9. Zamižimo in 
izvlečemo eno od kart. Kolikšna je verjetnost, da izvlečemo rumeno karto? 
 

10. V vrečki imamo enake ploščke z napisanimi števili od 1 do 152. Iz vrečke potegnemo en plošček. 
Kolikšna je verjetnost, da smo izvlekli plošček s število 130? 
 

11. Kolikšna je verjetnost, da na igralni kocki pade liho število pik? 
 

12. Vsako črko besede PROBABILITY zapišemo na svoj listek. Listke damo v vrečo, jih dobro 
premešamo in izvlečemo enega izmed njih. Kolikšne so verjetnosti dogodkov A, B in C? 
Dogodek A: "Izvlečemo listek s črko Y."  

Dogodek B: "Izvlečemo listek s črko B."  

Dogodek C: "Izvlečemo listek s črko A ali I."  

 

13. Vsako izmed števil 1, 2, 3 ... 15 zapišemo na svoj listek. Nato izmed vseh petnajstih 

listkov naključno izvlečemo en listek. Izračunaj verjetnosti dogodkov A, B in C. 

Dogodek A: "Izvlečemo listek s številko 7." 

Dogodek B: "Izvlečemo listek s sodim številom." 

Dogodek C: "Izvlečemo listek s številom, ki je večkratnik števila 3." 

 

14. Miha meče puščice v tarčo, ki je iz dvanajstih enako velikih delov. Tarča je obarvana s štirimi 
različnimi barvami, kot kaže slika. Miha pri vsakem metu zadene tarčo. Vsak del tarče zadene z 
enako verjetnostjo.   
 

a) Kolikšna je verjetnost, da Miha zadene modro polje? 
b) Kolikšna je verjetnost, da Miha zadane modro ali zeleno polje? 
c) Kolikšna je verjetnost, da Miha ne zadane zelenega polja? 
d) Kolikšna je verjetnost, da Miha zadane rjavo polje?   

 

 

 

 

Število letvic 16 18 22 14 

Dolžina (cm) 15 22 25 40 



15. V posodi so tri kroglice: rdeča, modra in zelena. Zamižimo, kroglice premešamo in iz posode 
najprej izvlečemo eno kroglico, nato drugo in nazadnje še tretjo. Izračunaj verjetnost dogodka, 
da kroglice izvlečemo v naslednjem vrstnem redu: modra, rdeča, zelena, če: 

a) kroglic ne vračamo nazaj v posodo; 

b) kroglice vračamo nazaj v posodo. 

 

 

ZA ODDATI 

 

2. a prva vreča 

P(R) = 

druga vreča 

P(R) = 

tretja vreča 

P(R) = 

2. b prva 

vreča 

P(M) = 

druga vreča 

P(M) = 

tretja vreča 

P(M) = 

3. P(a) = 

P(b) = 

P(c) = 

P(d) = 

P(e) = 

P(f) = 

4.  

P(I) = 

5. 

P(Č) = 

 

6. 

P(S) = 

P(J) = 

Uspešnejši je 

____________, 

ker 

7. 

P(a) = 

P(b) = 

8.  

P(a) = 

P(b) = 

P(c) = 

8.c____________ 

 

 

8.d___________ 

9. 

P(R) = 

 

10. 

P(P) = 

11. 

P(L) = 

12. 

P(A) = 

P(B) = 

P(C) = 

13. 

P(A) = 

P(B) = 

P(C) = 

14. 

P(A) = 

P(B) = 

P(C) = 

P(D) = 

15.a 

P(M) = 

P(R) = 

P(Z) = 

b. 

P(M) = 

P(R) = 

P(Z) = 

 

 

 

 



3. in 4. učna ura – LUM 

FOTOGRAFIJA 

(2 URI TEORIJE, 2 URI PRAKTIČNEGA DELA) 

PRVI DEL: TEORIJA 

Preštudirali boste teorijo v iUčbeniku za Likovno umetnost 8 
https://eucbeniki.sio.si/index.html 

 (snov je primerna od 6.-9.r. vsi boste dobili to nalogo, ker bo zanimivo potem 

primerjati). 

V kazalu poiščite poglavje FOTOGRAFIJA.  

 

 

Poglavje dobro preberite, po potrebi večkrat.  

Osredotočite se na FOTOGRAFSKE ZVRSTI. 

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


 

 

Rešite naloge na koncu poglavja (str. 116 - 118 

 

 

DRUGI DEL: PRAKSA 

Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti. 

• reportažna fotografija 

• dokumentarna fotografija 

• portret 

• arhitekturna fotografija 

• krajinska fotografija 



• žanr 

• športna fotografija 

• umetniška fotografija 

Med vsemi zvrstmi si izberi 4, ki jih boš podrobneje predelal. Posnemi fotografije 

izbranih zvrsti, jih obdelaj (ali pa ne) v programu za urejanje fotografij.  

Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR, UMETNIŠKO 

FOTOGRAFIJO. Fotografije lahko posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, 

če ga imate doma.  

Če karkoli od tega nimaš, pa poišči na spletu fotografije, ki ustrezajo izbranim zvrstem. 

Vendar moraš v tem primeru navesti vir fotografije (pod fotografijo navedeš avtorja 

fotografije, če je znan in kopiraš povezavo, kje si fotografijo našel – če komu to ne bo 

jasno, mi piši).   

Vse 4 fotografije prilepi pod tabelo o samooceni, ki sem jo priložila v wordovem 

dokumentu. Dokument poimenuj z imenom in priimkom. Celoten word dokument mi 

pošlji na e-mail (ne v ea).  

Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-

PORTRET, MOJA NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …). 

  

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

Spodnja tabela,  ti je v pomoč, da se samooceniš, in s tem preveriš, če si izdelek naredil 

po navodilih in da česa ne zgrešiš. 

 

Tabelo ti pošiljam tudi v samostojnem word dokumentu (v ea). Tja, pod tabelo prilepi 

fotografije.  

Kako to narediš so tudi navodila v easistentovi učilnici. 

 

Kot končni izdelek mi pošlješ en word dokument z izpolnjeno tabelo in 4 

fotografijami.  

 

KRITERIJI - SAMOOCENJEVANJE Možn

e 

točke 

Doseže

ne 

točke 

1. Preštudiral/a sem fotografske zvrsti 5  

2. Izbral/a sem si 4 zvrsti 5  

3. Posnel/a 4 fotografije izbranih zvrsti 5  

4. Vsaka fotografija ima naslov in napisano zvrst 5  

5. Fotografije sem prilepil pod tabelo 5  

6. Učiteljici sem poslal 1 word dokument na e-mail 5  



Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici. 

 

Bodite radovedni in ustvarjalni ter pazite na zdravje 

Urška Juhart 

E-mail: urska.art@gmail.com  
 

5. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne:  

 ločiš vzporedno in zaporedno vezavo porabnikov, 

 določiš tok skozi zaporedno vezane porabnike,  

 določiš napetost skozi zaporedno vezane porabnike, 
 

1.IZVEDI NALOGO V PROGRAMU PHNET 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN REŠITEV TABELE V ZVEZKU PREKO 

SPLETNE STRANI POD ZAPISKE. 

 

ZAPOREDNA, VZPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV 

Na spodnji sliki imaš primere, kako lahko vežemo posamezne električne elemente 

med seboj. ZAPOREDNO pomeni, da so elementi vezani drug za drugim, kot npr. 

hidroelektrarne na vodnem toku. Narišemo lahko samo en električni krog. 

Pri VZPOREDNI vezavi so elementi povezani tako, da lahko narišemo več 

električnih krogov (vir, vodniki, porabniki – to je lahko tudi merilnik napetosti). V 

stanovanjih imamo največkrat vzporedno vezane porabnike. 

 

 
 

Poglej si posnetek na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1pKdf7g6lsGYhJUs3Isj_n-

LoeS4OGaT8/view?usp=sharing 

mailto:urska.art@gmail.com


Mogoče bo moj oldtajmer v prihodnosti zmogel kaj več. Se opravičujem. 

Preberi si snov v učbeniku str. 125 in na povezavi 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index.html 

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

 

Pri zaporedno vezanih porabnikih je električni tok vedno enak. 

Ic= I1=I2=I3= …… 

 Večje število zaporedno vezanih porabnikov zmanjša tok skoznje, če je vir 

stalen. 
. 

Na enakih zaporedno vezanih porabnikih je enaka napetost.  

 Uc= U1+U2+U3+…….. 

Pri enakih porabnikih se napetost vira razdeli na posamezne porabnike. 
 

 

 

 

 

 

                                                         vir napetosti 

  

 Električni krog z 

eno žarnico 

Električni krog z 

dvema žarnicama 

Električni krog s tremi 

žarnicami 

Svetilnost žarnic 

oceni (več, 

manj, … 

   

I tok (A) Ic =         I1= Ic=     I1 =      I2= Ic =    I1 =    I2 =   I3= 

 

 

U napetost (V) Uc =         U1= Uc=     U1 =      U2= Uc =    U1 =    U2 =   U3= 

 

 

 

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN IZMERJENO površino stopala v spletni učilnici pod 

zapiske. 

 

Kaj se zgodi, če en porabnik v zaporedno vezanem električnem krogu pregori, ali ga 

odstranimo? 

Koliko žarnic še lahko vežeš zaporedno, da bodo pri napetosti 9V še oddajale svetlobo? 

Razumevanje preizkusiš še na spletni povezavi: https://interaktivne-

vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm 

 

Lep pozdrav. 

MERITVE PHNET Napetost na bateriji naj bo 9V 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index.html
https://interaktivne-vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm
https://interaktivne-vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm


6. in 7. učna ura – POK 

Navodila najdeš v spletni učilnici.  

6. in 7. učna ura – OGL 

Navodila najdeš v spletni učilnici.  

7. učna ura – NEM 

SREDA, 15. 4. 2020  

Obišči spodaj zapisano spletno stran. 

https://quizlet.com/500557436/nemscina-ni3-flash-cards/ 

Zate sem sestavila niz vaj, ki ti bodo omogočile ponavljati nepravilne glagole, ki smo jih do sedaj 

spoznali.  

Ko odpreš zgoraj zapisano spletno stran vidiš tole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj nadaljuješ po levem zavihku. Povsod, kjer je narisan ZVOČNIK, lahko glagol tudi slišiš.  

 LEARN: glagolu najdi ustrezno preteklo obliko  

 WRITE: zapiši preteklo obliko oziroma glagol  

 SPELL: zapiši kar slišiš 

 TEST 

 MATCH: igra spomina 

 GRAVITY: igra gravitacije 

 Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.  

Uspešno utrjevanje ti želim.  

Mojca Kacjan 

 

Tukaj so kartice namenjene učenju 

in ponavljanju. Če stisneš na kartico 

vidiš preteklik in prevod.  

Če stisneš spodaj na puščico se 

pomakneš na naslednji glagol.  

https://quizlet.com/500557436/nemscina-ni3-flash-cards/

