
9. a – navodila za delo 

PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – NEM 

Pozdravljeni dragi »nemci«. 

V prejšnjih urah smo spoznali, kako delujejo nemški nepravilni glagoli, torej ne pozabi: 

 POMOŽNIK (haben ali sein) ………………………….. GE + GLAGOL + EN 

 Če se glagol začne na BE-, VER-, ER- ne dobi predpone GE- 

 Če se glagol začne na AUS, AN, EIN, … je deljiv in dobi predpono GE- na sredini. 

 NE POZABI NA POMOŽNIK, ki je odvisen od vsebine. 

NASVET:  

Večina glagolov tvori preteklik z glagolom haben. 

S pomožnim glagolom sein tvorijo preteklik naslednji glagoli: 

 

♣ glagoli premikanja (od točke A do točke B) Ich bin nach Paris gefahren. 
 

kommen, gehen, schwimmen, fliegen, fahren...Er ist zur Arbeit gerannt. 

                  

♣ glagoli, ki opisujejo spremembo stanja Er ist aufgewacht.   
 

geschehen / passieren / vorkommen - zgoditi se / aufwachen - zbuditi se / einschlafen - 

zaspati / aufstehen - vstati / fallen - pasti / wachsen - rasti  

                 

                                           Er ist gewachsen. 

 

♣ glagol sein (biti)     Er ist zu Hause gewesen. 

♣ glagol werden (postati)    Sie ist Model geworden.  

♣ glagol bleiben (ostati)    Wir sind dort geblieben.  
 

 



S pomočjo aplikacije QUIZLET (glej navodila prejšnje ure) ste, upam da, ponovili prvi dve 

skupini nepravilnih glagolov: 

1. skupina: NOBENE SPREMEMBE (na primer: SEHEN – HAT GESEHEN) 

2. skupina: SPREMEMBA SAMOGLASNIKA (na primer: TRINKEN – HAT GETRUNKEN) 

 

Preostaneta nam še zadnji dve skupini.  

 

Ponovno pomagam nekoliko jaz. Tabelo dopolnite s prevodi glagolov (pomagajte si s 

spletnim PONS slovarjem), nato pa na podlagi pomena določite, ali ima glagol pomožnik 

HABEN ali SEIN. Seveda pri tem na glas preberite tudi obliko glagola, ki pa sem jo vpisala jaz.  

 

Nepravilni nemški glagoli – EI > IE, I (3. skupina) 

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

bleiben 
geblieben 

 

reiten 
geritten 

 

schneiden 
geschnitten 

 

schreiben 
geschrieben 

 

*glagol REITEN sem zapisala že pri prejšnji skupini, ker se EI spremeni v I, vseeno sem ga danes tukaj 

zapisala še enkrat.  

Nepravilni nemški glagoli – OSTALO (4. skupina)  

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

aufstehen 
aufgestanden 

 

stehen 
gestanden 

 

verstehen 
verstanden 

 

gehen 
gegangen 

 

sein 
gewesen 

 

sitzen 
gesessen 

 

ziehen 
gezogen 

 

**Ne pozabi, da je od vsebine odvisen POMOŽNIK. Kaj se zgodi pri glagolih aufstehen, stehen, 

verstehen? Imajo enak pomožnik, čeprav imajo vsi korenino STEHEN? 

!!Nekaj glagolov, ki sodijo še v zgoraj omenjeno skupino, pa izgledajo 

kot pravilni (imajo končnico T), ampak niso. Nemci jih imenujejo kar 

»Mischverben«. 

 



Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

bringen 
gebracht 

 

verbringen 
verbracht 

 

denken 
gedacht 

 

haben 
gehabt 

 

kennen 
gekannt 

 

rennen 
gerannt 

 

wissen 
gewusst 

 

 

 Tabelice izpolnite in jih oddajte v spletno učilnico, na kanal ali na moj mail 

(mojca.2906@yahoo.de) do petka, 24. 4. 2020.  

 Kot vedno bom popravljene naloge oddajala na naš kanal, zato nikakor ne pozabi 

poiskati svoje popravljene naloge. Če ne veste, kaj ste delali narobe, boste naslednjič 

delali enake napake.  

 Nepravilne glagole ponavljajte sproti, namenite jim vsaki dan kakšnih 10 minut. 

Ponavljajte na glas, skupaj s pomožnikom in prevodom.  

 Naloge v aplikaciji QUIZLET bom danes tudi dopolnila in ti bodo z vsemi glagoli na 

voljo za ponavljanje.  

 Po praznikih utrjujemo vse glagole (na takšen in drugačen način ) 

Želim vam lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

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

DSP – Lana Jelen: Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici.  

 

 

 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de


Slovenščina  

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

 

Devetošolka, devetošolec,  

ves čas šolanja na daljavo se že ukvarjaš z jezikom, razčlenjuješ besedila, opazuješ jezik in ponavljaš 

besedne vrste. Rešil/a si preverjanje znanja, zato je sedaj morda nastopil čas za kratek »jezikovni 

odmor«. Pokukajmo spet v svet književnosti.  

Ko smo še bili skupaj v šoli, smo obravnavali obdobje realizma v slovenski književnosti? Se še spomniš 

Simona Gregorčiča in njegove pesmi Soči? Pa Levstikovega Martina Krpana, Kersnikovih Kmetskih slik 

in Tavčarjeve Visoške kronike? 

Da boš to znanje malce osvežil/a, ti na ogled ponujam dve simpatični oddaji iz cikla 50 knjig, ki so nas 

napisale.  

Vabim te, da si oddaji ogledaš (ena je dolga približno 7 minut), nato pa o eni ali obeh v spletno 

učilnico zapišeš kratko mnenje. Navodila za delo te bodo čakala v spletni učilnici.  

Gregorčič: Poezije: https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo?4d=174631185#modal 

 

Levstik: Martin Krpan: https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo?4d=174582236#modal 

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

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

V spletni učilnici te čaka navodilo za utrjevanje in ponavljanje snovi, ki smo jo obravnavali v 9. 

razredu. 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

NPZ 2010, 20. in 21. april 

Danes se boš lotil preizkusa NPZ.  V zvezek piši vse postopke. 

NPZ – 2010, redni rok 

https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-1/2010061507375635/ 

Ko si gotov, na spodnji povezavi odpri rešitve. 

Rešitve 

https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-2/2010061507400494/ 

Vzemi rdečo barvo in se točkuj. 

Na koncu točke seštej. 

https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo?4d=174631185#modal
https://www.rtvslo.si/tv/na-zahtevo?4d=174582236#modal
https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-1/2010061507375635/
https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-2/2010061507400494/


V spletno učilnico mi javi, koliko točk si dosegel in katere naloge so ti delale največje težave. Če 

katere naloge še vedno ne znaš rešiti, mi tudi to napiši. 

Delo imaš za ponedeljek in torek. 

 

4. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne:  

 določiš tok skozi vzporedno 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. 

 

PONOVITEV SNOVI 

1. Koliko žarnic si vezal v električni krog v programu Phnet, da so še minimalno 

svetile? 

2. V električnem krogu sta vezani dve enaki žarnici. 

a) Kolikšna je napetost na prvi žarnici, če je napetost na drugi 4V 

b) Kolikšno napetost ima vir napetosti? 

c) Kolikšen električni tok teče skozi drugo žarnico? 

d) Kolikšen je tok skozi vir napetosti? 

 

Poglej si posnetka na povezavah: 

https://drive.google.com/open?id=1ixMyX6cSgDYzcrHEuARuN0UfRP2YH469 

https://drive.google.com/file/d/1h7x7LeMhdgU85eFQiVsZqf005SUrIBmc/view?usp=sharing 

 

Preberi si snov v učbeniku str. 127 in na povezavi  

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/194/index.html 

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

 

Električni tok, ki teče skozi električni izvir je enak vsoti tokov skozi posamezne 

porabnike. 

Ic= I1+I2+I3+…… 

 Večje število vzporedno vezanih porabnikov povečuje  tok skoznje, če je vir 

stalen. 
. 

  

Uc= U1=U2=U3=…….. 

Napetost na vzporedno vezanih porabnikih je enaka napetosti vira. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ixMyX6cSgDYzcrHEuARuN0UfRP2YH469
https://drive.google.com/file/d/1h7x7LeMhdgU85eFQiVsZqf005SUrIBmc/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA REZULTATOV MERITEV V TABELI  v spletno 

učilnico pod zapiske. 

 

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

odstranimo? 

Dokončaj vaje na spletni strani https://interaktivne-

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

 

Lep pozdrav. 

 

 

5. učna ura – KEM 

Navodila so v spletni učilnici.  

 

6. učna ura – BIO 

Navodila so v spletni učilnici.  

 

MERITVE PHNET Napetost na bateriji naj bo 9V 

 Električni krog z 

eno žarnico 

Dva električna kroga z  

žarnicama 

Trije električni krogi z 

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= 

 

 

 

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

