
9. a – navodila za delo 

PETEK, 3. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

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

 

Angleščina  

Dobro jutro 9-šolci. 

Ste dobro spali? Ste zdravi? Pazite nase in na svoje najbližje. Ko boste pripravljeni pa le 
začnimo z delom. 

- V prejšnjih dveh urah smo veliko delali s pridevniki in nasprotji. To bomo počeli tudi danes, 
a za nasprotje ni potrebno vedno iskati nove besede, kajne? Oglej si spodnjo preglednico: 

PRIDEVNIK                          NASPROTJE 

happy                                            sad 

happy                                       UNhappy 

 

- Nasprotje smo naredili kar s predpono UN-, kar vi seveda že poznate. Teh predpon je še 
nekaj: DIS-, IR-, IM-, IN- in tudi –IL. Pravil, kdaj uporabimo katero predpono ni, zato je dobro 
pogledati v slovar, kadar nismo prepričani. 

- Mi jih bomo spoznali le nekaj, zato prepiši ali natisni in prilepi seznam, ki se nahaja v 
priponki. 

- Sedaj poskusi rešiti še nalogo 29 v delovnem zvezku na strani 106. Lahko poskusiš brez 
zapisa v zvezku ter nato pregledaš in dopolniš. 

Odlično si opravil/a svoje delo. Have a nice weekend :-) 

(priloga – glej spodaj) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenščina  

 

PRISLOVI (VEDNO LE ENA BESEDA) 

 

 

 

krajevni    časovni   načinovni 

KJE? KAM?    KDAJ?   KAKO? 

 

 

 
1.  Med krepko tiskanimi besedami obkroži/pobarvaj prislove. 
 

Kranj je lepo mesto. V Kranju sem doma.  

 

Čas je zlato. Sčasoma vse pozabimo. 

 

Kar danes lahko storiš, ne odlašaj na jutri. Vesel sem, da sem ta dan tako preživel. 

 



Ponoči je vsaka krava črna. Nikdar ni noč tako dolga, da ne bi prišel dan za njo.  

 

2.  Preberi besedilo. Obkroži/Pobarvaj prislove. 
 

Naši predniki so nekoč živeli za Karpati. V 5. stoletju so se začeli preseljevati. Dolgo so 

potovali. Zvečer so si zakurili ogenj ter se greli. Pogumno so se branili pred napadi  nevarnih 

plemen.   

 

3. DOPOLNI BESEDNO DRUŽINO, KOT ZAHTEVA TABELA 

 

    SAMOSTALNIK PRIDEVNIK PRISLOV 

     jutro   

 čeden  

  zadovoljno 

 dober  

veselje   

 skromen  

počasnost   

 poleten  

 

 

4. Izberi/Pobarvaj pravilno napisane besede.  

 

(Napoti, Na poti) proti domu sem srečala prijateljico iz šolskih dni. Ves čas se jeziš 
(na to, nato)  omaro; ali ti je (napoti, na poti)? Najprej si bomo ogledali Vipavski Križ, 
(potem, po tem) gremo še na Zemono. (Po tem, Potem) filmu sledijo še zadnja 
današnja poročila. Na začetku razlaga na dolgo in široko, (potem, po tem) pa hitro 
zaključi. (Pozimi, Po zimi) je hladno. (Pozimi, Po zimi) pride pomlad. (Po noči, 
Ponoči), ki je bila neprespana, smo bili vsi utrujeni. Na izlet smo odšli (ponoči, po 
noči). Pojedli smo kosilo, (za to, zato) smo bili siti. Pomisli, (za to, zato) knjigo sem 
plačala 20 evrov! 
 

 



5. Vprašaj se po podčrtanih besedah. Vprašalnice napiši na črti in določi besedno vrsto.  

 

Včeraj je močno snežilo, zato sem si oblekel debelo bundo.  

 

    _______________________               ________________________ 

 

Peter je molče odšel iz sobe. Molk včasih pove več kot tisoč besed.  

 

          _______________      ______________________ 

 

 

Gori na gôri gorí.  

 

_________________________________________________________ 

 

6. Besedno zvezo izrazi s prislovom:  

 

BESEDNA ZVEZA PRISLOV (Pazi, ena beseda!) 

na noben način  

ne da bi hotel  

danes zjutraj  

ko je poletje  

ko je zima  

danes zvečer  

zgodaj zjutraj  

 

7. Včasih se izrazimo slogovno nerodno, z glagolom in prislovom, namesto da bi uporabili en 

glagol.  

 

na primer:  Daj mi uro nazaj.             Vrni mi uro.  

 



Takoj daj dol umazane škornje!  

Kolo je dal narazen, zdaj pa ne vem, kako ga 

spet dati skupaj.  

 

Kako bom vesel, ko bomo spet prišli skupaj!  

Rekel sem mu, naj pride gor po stopnicah.   

Takoj si daj dol to mokro bundo.   

Daj si gor še kapo!  

 

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

VRSTE DOGODKOV, 3. 4. 2020 

Učbenik, 214, 215, 220 

Spoznali smo, kaj je poskus, kaj je dogodek in kdaj je dogodek elementarni dogodek ali izid. Iz 

izkušenj pa vemo, da se nek dogodek pri določenem poskusu lahko zgodi ali pa se nikoli ne 

more zgoditi. 

1. V zvezek napiši naslov VRSTE DOGODKOV 

 

2. Preberi snov v učbeniku na strani 214, 215 od podnaslova Vrste dogodkov do 

podnaslova Frekvenca in naredi izpiske.  Vedeti moraš, kaj je gotov dogodek, kaj 

slučajen in kaj nemogoč dogodek. 

 

3. Prepiši primer: 

Met igralne kocke 

Gotov dogodek: pade vsaj 1 pika 

Slučajen dogodek: padejo 3 pike 

Nemogoč dogodek: pade 10 pik 

 
  

4. Ugotovi, katere vrste dogodkov so spodnji dogodki (G, N, S) 

a) Pri spraševanju dobim oceno 4. 

b) Na pisnem preizkusu dobim oceno 15. 

c) Pri metu kovanca pade cifra ali grb. 

 

5. Reši še nalogi 3, 6 na strani 220. 

 

6. Tvoja naloga, ki mi jo pošlješ na mail ali oddaš v spletno učilnico: 

Zapiši dva SLUČAJNA DOGODKA, dva NEMOGOČA DOGODKA in dva GOTOVA 

DOGODKA. 

 

http://migrantenej.files.wordpress.com/2010/12/kocki.png


Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

 

 

3.4. 2020 

Spoznali smo, kaj je poskus, kaj je dogodek in kdaj je dogodek elementarni dogodek ali izid. Iz 

izkušenj pa vemo, da se nek dogodek pri določenem poskusu lahko zgodi ali pa se nikoli ne 

more zgoditi. 

V zvezke napišite naslov VRSTE DOGODKOV 

Pri metanju igralne kocke se vedno zgodi eden od možnih dogodkov, da vržemo eno, dve, tri, 

štiri, pet ali šest pik. Dogodek, ki se bo zgodil, je slučajni dogodek. Ne moremo predvideti, 

kateri dogodek se bo zares zgodil. Zagotovo pa ne moremo vreči deset pik. Vreči deset pik je 

torej nemogoč dogodek pri metanju igralne kocke. 

 

 

 

 
 

Sedaj si predstavljaj, da imaš dve vreči s kroglicami. V prvi vreči so same rdeče kroglice, v 

drugi pa so rdeče in rumene kroglice. 

Kaj misliš, kolikšna je možnost, da iz prve vreče izvlečemo rdečo kroglico? 

 Ker so v vreči same rdeče kroglice, bo zagotovo vsaka kroglica, ki jo bomo izvlekli, rdeča. 

Dogodek, ki se bo ob izvlečenju kroglice zagotovo zgodil, se imenuje gotov dogodek (G). 

Kaj misliš, kolikšna je možnost, da iz prve vreče izvlečemo rumeno kroglico? 

Možnosti, da iz prve vreče izvlečemo rumeno kroglico, ni, saj v njej ni rumenih kroglic. 

Dogodek, da iz te vreče izvlečemo rumeno kroglico, je torej nemogoč dogodek (N). 

Kaj misliš, kolikšna je možnost, da iz druge vreče izvlečemo rumeno kroglico? 

Če pa vlečemo kroglice iz druge vreče, v kateri so rdeče in rumene kroglice, bo barva kroglice, 

ki jo bomo izvlekli, naključno izbrana, torej je dogodek slučajen dogodek. Dogodek je 

slučajen, če se pri nekaterih ponovitvah zgodi, pri drugih pa ne. 

 

Prepiši zgornji okvirček v U str. 215. 

Ugotovi, katere vrste dogodkov so spodnji dogodki (G, N, S) 

a) Pri spraševanju dobim oceno 4. 

b) Pri metu kocke vržem 10 pik. 

c) Pri metu kovanca pade cifra ali grb. 

Tvoja naloga, ki mi jo pošlješ: 

Zapiši dva SLUČAJNA DOGODKA, dva NEMOGOČA DOGODKA in dva GOTOVA DOGODKA. 

Reši še nal. 3, 6 str. 220 

 

 

 

http://migrantenej.files.wordpress.com/2010/12/kocki.png


4. učna ura – BIO 

                               Kako deluje proces evolucije? 

Dobro si preberi besedilo in odgovori na  spodnja vprašanja. V pomoč naj ti bo U str.62 - 65, 

kjer si dobro poglej tudi slike in zapise ob njih.  

Med organizmi lahko opazimo tako neverjetno raznolikost kot tudi podobnost. Vsak danes 

živeči organizem izvira iz preteklih rodov, ki so se uspešno razmnoževali in imeli potomce v 

takratnem okolju. Osebki imajo lahko ogromno število potomcev. 

V vsaki generaciji je navadno veliko več potomcev, kot je staršev, vendar preživijo le redki. 

Praviloma le toliko, kolikor je staršev. Če bi v vsaki generaciji preživeli vsi potomci, bi se 

kmalu namnožili do ogromnega števila. Vendar se to ne zgodi. V okolju, v katerem osebek 

živi, so dobrine (prostor za življenje, voda, hrana, s katero dobi energijo za rast in 

razmnoževanje, svetloba in mineralne snovi) omejene. Zaradi tega med organizmi poteka 

tekmovanje za dobrine, kar je Darwin poimenoval boj za obstanek. Osebki, ki se jim uspe 

razmnoževati, svoje gene prenesejo na potomce. Kdo bo v določenem okolju preživel, se 

razmnoževal in prenesel gene v naslednji rod, je pogosto odvisno od naključja. Naj bo seme 

regrata še tako kakovostno, če pade na gola kamnita tla, ne bo vzklilo. Po drugi strani pa 

lahko razmeroma slabo seme vzkali, če pade na tla, kjer se lahko ukorenini. Navadno 

preživijo tisti, ki imajo v danem okolju ustreznejše lastnosti. Takšnemu izboru pravimo 

NARAVNI IZBOR. Osebki z različnimi lastnostmi imajo različno verjetnost (eni večjo, drugi 

manjšo), da bodo preživeli, glede na trenutne razmere v okolju. 

1. Opiši kako tekmujejo rastline v boju za obstanek? 

2. Opiši in razloži, kako se je barva nočnega metulja brezovega pedica  z  naravnim  

    izborom spreminjala (populacija se evolucijsko spreminja). 

 

3. Kaj je populacija? 

 

4. Raznolikost znotraj populacije se lahko spremeni tudi zaradi odseljevanja osebkov ali  

    priseljevanja novih osebkov iz druge populacije. Opiši in razloži na primeru svetlo  

   rjavih in temno rjavih strig ter dopolni spodnjo shemo. 

 



 

 

 

  5. Reši DZ str. 7- 9 . Pomagaj si z iRokusplus / Evolucija (sive ikone spodaj)  

 

      iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije 

 

 

  6. *Za znanje več reši še  DZ str. 11- 14.  

 

5. učna ura – GEO (navodilo velja za četrtek, 2. 4. IN petek, 3. 4. 2020) 

 

Zapiši večji naslov: OBSREDOZEMSKE POKRAJINE 
 
Za delo potrebuješ:  

• namizni zemljevid Slovenije 
• učbenik  str. 92 – 99 
• delovni zvezek  str. 132 – 140 

 

Navodila za delo so za vse ure ta teden.   
 
Napiši podnaslov  LEGA IN DELITEV 
 
1. LEGA  (izpiši iz učbenika str. 94) 
2. DELITEV  

  flišne pokrajine: Goriška Brda, Vipavska dolina, Brkini, Koprsko gričevje 
 apnenčaste (kraške) pokrajine: Kras, Podgrajsko podolje  

 

Pokrajine poišči na zemljevidu v učbeniku in na svojem zemljevidu.  
 
Poglej si posnetke o Obsredozemskih pokajinah: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48 

https://www.youtube.com/watch?v=5DggDwF2ba8 

https://www.youtube.com/watch?v=HyLJYMo8izs 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwv4xiDWDqs 

https://www.youtube.com/watch?v=mPLv5O5yd-s 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hOjw4rjoAhVPcZoKHejhCXYQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hOjw4rjoAhVPcZoKHejhCXYQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48
https://www.youtube.com/watch?v=kORjYPuxF48
https://www.youtube.com/watch?v=5DggDwF2ba8
https://www.youtube.com/watch?v=HyLJYMo8izs
https://www.youtube.com/watch?v=Iwv4xiDWDqs
https://www.youtube.com/watch?v=mPLv5O5yd-s


 
Reši nalogo v delovnem zvezku na strani 133.  
 

Napiši  nov podnaslov NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  
 

Iz učbenika na strani 95 izpiši: 

1. ZNAČILNOSTI POVRŠJA 

2. KAMNINSKA ZGRADBA 

3. PODNEBJE 

4. RASTLINSTVO 

 

Napiši  nov podnaslov DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  

Iz učbenika na strani 96 in 97 izpiši: 

1. POSELITEV 

2. GOSPODARSTVO V PRETEKLOSTI 

3. GOSPODARSTVO DANES 

4. PROMETNE POVEZAVE 

 

Napiši podnaslov: TRŽAŠKI ZALIV  

Iz učbenika str. 98 in 99 izpiši bistvene značilnosti:  

1. Naravne značilnosti Tržaškega zaliva 

2. Naravne značilnosti slovenskega morja 

3. Družbene značilnosti slovenske obale 

 

Reši vaje v delovnem zvezku od strani 134 do 140.  
 
Za utrjevanje uporabi: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html  
 strani 205 – 221.  
 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index1.html


6. in 7. učna ura – LS3 – navodilo je enako kot prejšnjo uro  

LS3  

Dragi učenci, pošiljam vam prilagojeno vsebino za delo na daljavo. 

Seznam vsebin, ki jih priporočam za ogled prek spleta ali televizije.  

Do njih pristopajte z zanimanjem in zavedanjem, da s tem dobite poglobljeno znanje likovne 

umetnosti n splošno razgledanost, ne pa z občutkom, da morate vse predelati. 

1. Na povezavi: https://interaktivne-vaje.si/glasba_umetnost/likovna_umetnost.html 

               Dostopate do likovnih vsebin. Preberite, rešujte naloge. 

2. Na TV SLO 1, vsak dan okrog 14.30 ure, predvajajo kratke dokumentarne filmčke o 

znanih umetnikih, z naslovom Veliki slikarji na malem zaslonu.  

 

3. Virtualni muzej: 

Virtualni muzej je praviloma prikaz resničnega muzeja ali zbirke v elektronskem svetu. 

Lahko pa je povsem virtualen ali namišljen. Nahaja se na spletu in je dostopen širšemu 

občinstvu. 

Virtualni muzej omogoča zbirko večjega števila muzejskih predmetov na enem mestu. 

To so lahko dela različnih svetovnih muzejskih ustanov, ki so zbrana in predstavljena v 

določenem virtualnem okolju. Gledalcu omogočajo hiter dostop do podatkov različnih 

vrst, ki so prostorsko in časovno neomejeni. 

Raziščite možnost virtualnega sprehoda po muzeju. 

Kliknite na dodano povezavo in vstopite v muzej in se po njem poljubno sprehajate, lahko 

tudi povečate in pogleda zbirke od blizu. Če ni pri kliku na povezavo takoj jasno kje vstopite, 

povezavo poiščite med besedilom Običajno označena z drugo barvo pisave ali podčrtano ali 

oboje. 

https://interaktivne-vaje.si/glasba_umetnost/likovna_umetnost.html


 

                                                         primer, kje najdeš povezavo 

Nam blizu Muzej v Celju:  https://www.muzej-nz-ce.si/stalne-razstave/ziveti-v-celju-stalna-

razstava-o-celju-in-celjanih-v-20-stoletju/ 

 Primer 

kako izgleda: 

 

Muzej Slovenije vam omogoča sprehod po virtualnih razstavah, kjer je na 

voljo veliko zbirk. Klikajte in raziskujte: https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-

razstave 

https://www.muzej-nz-ce.si/stalne-razstave/ziveti-v-celju-stalna-razstava-o-celju-in-celjanih-v-20-stoletju/
https://www.muzej-nz-ce.si/stalne-razstave/ziveti-v-celju-stalna-razstava-o-celju-in-celjanih-v-20-stoletju/
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave


 

Pa še Svetovni: https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/ste-obticali-doma-6-

slavnih-svetovnih-muzejev-po-kateri-se-lahko-sprehodite-s-kavca/ 

 

Vaša naloga:  

Kar se vam je zdelo najbolj zanimivo, ali se vas je dotaknilo na tak ali drugače način strnite z zapisom. 

Ali je to kakšen filmček o slikarjih, ki si ga boste ogledali po tv ali kak sprehod po virtualnem muzeju, 

lahko na splošno, lahko o kakem obdobju, ali umetniku ali konkretno o kakem umetniške izdelku 

(kipu, sliki, ….). 

S svojimi besedami in občutki pišite o tem kako ste doživljali te oglede, kaj ste novega spoznali in 

izpostavite nekaj, kar se vam je zdelo najbolj zanimivo. 

Lahko napišete v obliki seminarske naloge v programu Word, ali ustvarite Power Point predstavitev. 

Z obsežnostjo naloge ne pretiravajte. Besedila naj bo približno 1-3 strani, običajne pisave 12-14 

velikost. Nujno pa  dodajte nekaj slikovnega gradiva.  

Dela je dovolj, dokler se spet ne srečamo po ustaljenem redu v šoli, če boste le samoiniciativni in 

brskali po spletu. 

Nalogo mi pošljite na e-mail: urska.art@gmail.com, kjer sem vam na voljo za kakršnakoli dodatna 
pojasnila in pomoč. 

 

Bodite radovedni in ustvarjalni, ter ostanite zdravi 

Lepo vas pozdravljam 

Urška Juhart 

 

https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/ste-obticali-doma-6-slavnih-svetovnih-muzejev-po-kateri-se-lahko-sprehodite-s-kavca/
https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/ste-obticali-doma-6-slavnih-svetovnih-muzejev-po-kateri-se-lahko-sprehodite-s-kavca/
mailto:urska.art@gmail.com

