
9. a – navodila za delo 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

 

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

 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

zaključili smo sklop, v katerem smo obravnavali neumetnostna besedila in značilnosti besed. Rešili ste 

preverjanje. Verjetno se strinjate, da bi bilo spet dobro pokukati v svet literature. 

Kdo so žebljarji? Razlago boš našel na Franu.  

Preberi pesem Žebljarska Otona Župančiča. Razmisli o vsebini, besedah, sporočilu. Nato v spletni 

učilnici učiteljici postavi vprašanje, česa ne razumeš oziroma kaj se ti morda zdi nerazumljivo.  

Zaželeno je, da se povežeš s sošolko/sošolcem – skupaj se pogovorita o pesmi in skupaj učiteljici 

postavita vprašanje.  

Se vidimo v spletni učilnici.  

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, 23. in 24. april 

Danes se boš lotil preizkusa NPZ.  Če imaš možnost, si naloge natisni, sicer pa rešuj v zvezek. Vedno  

piši vse postopke. 

NPZ – 2006, redni rok 

https://www.ric.si/mma/N061-401MAT-3-1/2008020416254655/ 

Ko si gotov, na spodnji povezavi odpri rešitve. 

Rešitve 

https://www.ric.si/mma/N061-401MAT-3-2/2008020416261166/ 

Vzemi rdečo barvo in se točkuj. Morda ne boš znal/a 10.b. Ni težav. Več o tem izveš po prvomajskih 

počitnicah.  

https://www.ric.si/mma/N061-401MAT-3-1/2008020416254655/
https://www.ric.si/mma/N061-401MAT-3-2/2008020416261166/


Na koncu točke seštej. 

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 četrtek in petek. 

Angleščina 

Pozdravljeni dragi 9-šolci.  

O tem, kako izražamo (Z)MOŽNOST in NE(Z)MOŽNOST smo se pogovarjali že v ponedeljek ter si 

zapisali spodnji zapis.  

 a) MOŽNOSTI/NEMOŽNOSTI – POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY  

- I can see you in the dark.   - I can't travel without a passport.  

b) ZMOŽNOSTI/NEZMOŽNOSTI – ABILITY/NO ABILITY  

- I can speak Spanish.   - I can't ski.  

 

Oba pa uporabljamo le za sedanjost. Če torej želimo opisovati, naše (z)možnosti in ne(z)možnosti v 

preteklosti ali prihodnosti, moramo modalni glagol spremeniti. Dopolni zapis v zvezek. 

a) MOŽNOSTI/NEMOŽNOSTI – POSSIBILITY/IMPOSSIBILITY  

SEDANJOST 

- I can see you in the dark. / I can't travel without a passport.  

 

PRETEKLOST 

- I was able to see you in the dark. / I wasn’t able to travel without a passport.  

- We were able to see you in the dark. / We weren’t able to travel without a passport.  

- I could see you in the dark. / I couldn’t travel without a passport.  

 

PRIHODNOST 

- I will be able to see you in the dark. / I won’t be able to travel without a passport.  

 

V delovnem zvezku na strani 135 reši nalogo 10 b. 

 

 

 

 



Dopolni zapis v zvezek. 

 

b) ZMOŽNOSTI/NEZMOŽNOSTI – ABILITY/NO ABILITY  

SEDANJOST 

- I can speak Spanish. / - I can't ski.  

 

PRETEKLOST 

- I could speak Spanish. / - I could't ski.  

 

PRIHODNOST 

- I will be able to speak Spanish. / I won’t be able to ski.  

 

V delovnem zvezku na strani 137 reši naloge 11b, 11c, 11d. 

 

 

!! Na koncu si ne pozabi nalog s pomočjo rešitev tudi pregledati. Rešitve najdeš v eni izmed 

prejšnjih objav.  

* Fotografijo svojega zapisa oddaj v spletno učilnico, kanal za angleščino, ali na elektronski 

naslov učiteljice. 

Lahko pa uporabiš tudi goloba pismonoša, telegram pošte Slovenija, Harry Potterjevo sovo, 

dimne signale, … vse je možno.  

Želim ti lep dan. 

 

 

4. učna ura – GEO 

Nadaljuješ z obravnavo kmetijstva. Navodila si dobil/a že v petek, 17. 4. 2020.  

 

 

5. učna ura – ŠPO (DEKLETA) 

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 

mailto:mojca.2906@yahoo.de


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! 

 

5. učna ura – ŠPO (FANTJE) 

RAZVIJANJE MOČI IN SPLOŠNE KONDICIJE 

Ogrevanje: 10 poljubnih vaj, ki jih delamo pri ogrevanju 

Navodila: začneš s sklopom A in ponoviš 3 kroge, potem isto nadaljuješ s sklopom B in C. 

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


Po vadbi se odpraviš še na kratek rahel tek (10 min). 

Preberi drugi del o motoriki. (priponka v spletni učilnici) 

 
Št.  Ime vaje Serije/ponovitve Odmo

r 

Slika/video/opombe 

A1 Počep  3/12  

 

A2 Stabilizacija trupa-plank 3/40 sekund  

 

A3 Sklece 3/12  

 

     

B1 Izpadni korak 3/20 (10 vsaka noga)  

 

B2 Dvig trupa 3/12  

 

B3 Tek na mestu 3/40 sekund  

 

     

C1 Statični počep  3/40 sekund  

 

C2 Stabilizacija trupa z 

dotikom ramen 

3/20 (10 vsaka rama)  

 

 

 


