
9. a – navodila za delo 

PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – NI3 

Navodila so enaka kot prejšnjo uro. Če jih potrebuješ jih najdeš v zbirniku za sredo, 1. 4. 2020.  

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

 

Angleščina  

Pozdravljeni dragi 9-šolci.  

Geslo tega tedna je: ŽAL še vedno delamo na daljavo. A za slabo voljo tukaj nimamo 

prostora. Upam, da ste zdravi in to je tisto, kar šteje.  

Danes bomo ponavljali, utrjevali znanje prejšnjega tedna.  

Oglej si spletno stran https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone9_u3.html, ki jo že poznaš. Na pridevnike se 

nanašajo vse naloge, ki so v okvirčkih:  

 What are you like? Nr. 1 

 What are you like? Nr. 2 

 Opposite adjectives  

 Adjectives describing people 

Skušaj rešiti čim več nalog.  

Zdaj pa sledi še kratko preverjanje tvojega znanja. Obiskal/a boš spodaj navedeno spletno 

stran in rešil/a 3 naloge.  

 Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone9_u3.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone9_u3.html


 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvojo skupino. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Elektronski naslov tvoje učiteljice, torej: 

 mojca.2906@yahoo.de – skupina 1 in 2 

 lucka.rancigaj@gmail.com – skupina 3 

 mojcavidmajer@yahoo.com – skupina 4 in 5  

5. Klikneš SEND.  

6. Nalogo je potrebno oddati do ČETRTKA, 9. 4. 2020.  

 

Naslov kjer najdeš preverjanje je: https://www.liveworksheets.com/yd99343yn  

 

Želim ti obilo uspeha.  

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
mailto:lucka.rancigaj@gmail.com
mailto:mojcavidmajer@yahoo.com
https://www.liveworksheets.com/yd99343yn


Slovenščina  

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

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 06. 04. 2020 

 

Devetošolka, devetošolec,  

v preteklih urah smo ponovili, kar ste se v preteklih letih učili o samostalnikih, glagolih, pridevnikih in 

prislovih. To uro bomo ponovili znanje o zaimkih.  

V spletni učilnici te čaka posneta razlaga učiteljice. Če ji boš prisluhnil/a, boš ponovil/a znanje o 

zaimkih, nato pa to znanje preizkusila z reševanjem nalog na delovnem listu.  

Ne pozabi, da ti v spletni učilnici dajem povratno informacijo o vseh oddanih nalogah, in sicer na 

istem mestu, kjer si nalogo oddal/-a. Preberi, kaj ti napišem, saj ti bo moja povratna informacija lahko 

pomagala pri nadaljnjem delu.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

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

VERJETNOST DOGODKA, 6. 4. 2020 

Učbenik, 215 – 217, 220 

Spoznali smo poskuse in dogodke, opredelili vrste dogodkov.  Danes bomo spoznali, koliko 

možnosti imamo, da se zgodi slučajen dogodek, kolikšna je verjetnost, da se zgodi slučajen 

dogodek.  

1. V zvezek napiši naslov VERJETNOST DOGODKA 

 

2. Preberi snov v učbeniku na strani 215 – 217 od podnaslova Frekvenca do rešenih 

primerov in naredi izpiske.  Vedeti moraš, kaj je verjetno, malo verjetno in zelo 

verjetno, kaj je frekvenca in relativna frekvenca dogodka, kako določimo verjetnost 

slučajnega dogodka – matematično verjetnost dogodka. 

 
3. Natančno si oglej naslednji rešen primer in ga prepiši v zvezek: 



 
 
 

4. Poglej si spodnji video in rešuj zraven. 
http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/ 

 Poišči napako v videu in mi jo napiši v oddajo naloge v spletni učilnici! 

 

5. Reši nalogi N 15 in 17/ str. 220. 

 

 Za naslednjo uro si pripravi dve igralni kocki. Super bo, če boš imel koga , s katerim ju boš metal… 

 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

VERJETNOST DOGODKA , 6.4. 2020 

Spoznali smo poskuse in dogodke. Vemo, da je dogodek lahko nemogoč dogodek, ki se nikoli 

ne zgodi, lahko je gotov dogodek, ki se vedno zgodi ali pa je dogodek slučajen dogodek, ki se 

lahko zgodi ali pa se ne zgodi. Danes bomo spoznali, koliko možnosti imamo, da se zgodi 

slučajen dogodek, kolikšna je verjetnost, da se zgodi slučajen dogodek. 

 

 

Zapišimo v zvezek naslov VERJETNOST DOGODKA 

Spomnimo se, kako smo si prejšnjo uro predstavljali, da vlečemo rdeče in rumene kroglice iz 

dveh vreč.  

Ko smo vlekli kroglice iz prve vreče, v kateri so bile samo rdeče kroglice, je bil dogodek 

»izvleči rdečo kroglico« gotovi dogodek, ki se bo sigurno zgodil. Verjetnost gotovega dogodka 

je torej 1. Nemogoč dogodek pa je bil »izvleči rumeno kroglico«. Verjetnost tega dogodka je 

torej 0, saj se nikoli ne bo zgodil. 

Ko pa ugotavljamo verjetnost, da se bo zgodi slučajni dogodek, moramo vedeti, koliko imamo 

možnosti. Če imamo v vreči eno rdečo in pet rumenih kroglic, je verjetnost, da bomo izvlekli 

rdečo kroglico, 
6

1
, saj izvlečemo eno od šestih kroglic (pri tem je 1 število ugodnih izidov, 6 

pa število vseh možnih elementarnih dogodkov). Torej je v istem primeru verjetnost, da 

izvlečemo rumeno kroglico, 
6

5
.  

Podobno ugotavljamo verjetnost, da na igralni kocki pade 5 pik, da pade liho število pik … 

 

http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/


Preberi v U str. 216. Prepiši oba okvirčka. 
 

 

Ugotovimo, da je verjetnost slučajnega dogodka vedno večja od 0 in manjša od 1. 
 

        
dogodkovihelementarnmožnihštevilo

izidovugodnihštevilo

poskusaponovitevvsehštevilo

Adogodkafrekvenca
AP )(  

verjetnost 

dogodka 

                   s poskušanjem                             teoretično (ob enakovrednih poskusih 

 

 

 

Poglej si spodnji video in rešuj zraven. 
http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/ 

Reši nal. 15 in 17 na str. 220. 

 

 

 

 

 

 Za naslednjo uro si pripravi dve igralni kocki. Super bo, če boš imel koga , s katerim ju boš metal… 

 

4. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne: - poznaš vire električnega toka, 

- veš, kaj je napetost, 

- poznaš oznako, enoto in merilno napravo za merjenje električnega toka. 

 

 1. PONOVITEV SNOVI – naloge rešuj v spletni učilnici 
 

1. Napiši po dva električna: 
a) izvira el. toka  ____________________________________________ 
b) porabnika, ki izkoriščata toplotni učinek električnega toka ___________ 

 
2. Krogli nevtralnega elektroskopa približamo pozitivno naelektreno palico. 
 
a) Katera vrsta naboja je na krogli elektroskopa? 
 
b) Katera vrsta naboja je na palici elektroskopa in na kazalcu? 

 
 
 

3. Kakšno je električno polje med ploščama ploščatega kondenzatorja.  
 
 
 
 

 

http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=hIdZv8F2tUGoDM&tbnid=ecS1NK7hl6D0sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/&ei=UdsLU_rcK6W00wXOr4CgCQ&psig=AFQjCNFyzu4rCwbUbAmg2eOaUhbGTQozbQ&ust=1393372317768684


Izberi odgovor, ki opisuje to polje: 
 
 
a) homogeno 
b) nehomogeno 

                          c) tu ni električnega polja 
 

 

4. Pri razelektritvi oblakov steče po kanalu strele tok 5 kA. Kolikšen električni naboj se 

razelektri, če traja razelektritev 0,01 s? 

 
5. Dopolni trditvi in odgovori na vprašanji. 
 

 
 
 
a) Narisan je električni ______. Ampermeter kaže 0,02 ______. 
 
b) Kolikšen tok teče skozi baterijo?  ______ 
 
c) Kolikšen naboj požene baterija v 30 sekundah?  ______ 
 
 
 
 

2. OGLEJ SI snov v učbeniku str. 117, 118, PPT IN SI V ZVEZEK 

NAREDI ZAPISKE 





 

 

 

 

 

 

 



5. učna ura – KEM 

                   

 

                                  MAŠČOBE  

 
 

 

Navodilo za delo.  Dobro si preberi tekst v U od str. 66-71 strani in odgovori na spodnja  

vprašanja. Vprašanja prepiši oz. si prilepi učni list. Pomagaj si še s priloženim PPP. Reši  tudi 

DZ str. 43-45. 

 

1. Kako lahko delimo maščobe glede na agregatno stanje in izvor? 

 

2. Maščobe uvrščamo med estre.  Zakaj 

 

3. Maščobe so estri maščobnih kislin in alkohola glicerola. Kako imenujemo takšne estre? 

 

4. Spodnja strukturna formula predstavlja alkohol glicerol ali 

_________________________. 

 

     
 

5. Kaj veš o maščobnih kislinah.  Dobro si poglej razpredelnico na predstavitvi. 

 

6. Naslednja shema predstavlja poenostavljen prikaz zgradbe maščobe? Razloži. 

 
 

7. Kaj predstavlja naslednja kemijska reakcija? 



 
 

   8. Kakšne so lastnosti maščob?  

       Bodi pozoren-a na polarni in nepolarni del. Primer:  

 

 

 

   

 

 

 

  

   9. Kaj lahko povzroči kvarjenje maščobe? 

 

   10. Zakaj so maščobe pomembne za človeka? 

 

   11. Spodnja formula prikazuje molekulo HOLESTEROLA.  Kaj veš o holesterolu?         

 

 

          

 

 

                    

 

 

  12. Kaj je značilno za maščobne ESENCIALNE KISLINE? 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 



MAŠČOBE – LIPIDI    (za znanje več) 

 

Navodilo za delo. Dobro si preberi tekst in odgovori na spodnja  vprašanja. Vprašanja prepiši oz. si prilepi učni list. 

 

Maščobe uvrščamo med lipide. Lipidi se ne topijo v vodi, topni pa so v nepolarnih organskih topilih. Lipide 

lahko glede na zgradbo razdelimo v  lipide, ki so estri in lipide, ki niso estri. Lipidi, ki so estri, so voski, 

trigliceridi (masti, olja), fosfolipidi in glikolipidi. Lipidi, ki niso estri so steroidi, terpeni in prostaglandini. 

Maščobe (lipidi ) so estri in sicer trigliceridi, ki nastanejo iz alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) in 

karboksilnih kislin. Iz modela molekule alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) je razvidno, da so v molekuli 

tri hidroksilne skupine.  

 

    Model propan-1,2,3-triola in njegova formula. 

 

                              

 

Z eno molekulo propan-1,2,3-triola lahko reagirajo tri molekule karboksilne kisline. V molekuli maščobe so 

tri estrske skupine. Molekule karboksilnih kislin, ki reagirajo s propan-1,2,3-triolom vsebujejo od štiri do 

dvajset ogljikovih atomov, povezanih v nerazvejane verige. Ker sestavljajo maščobe, jih imenujemo tudi 

maščobne kisline. Proste, v maščobi nevezane, maščobne kisline imajo značilen neprijeten vonj.   

Maščobne kisline so lahko nasičene ali nenasičene. V nasičenih maščobnih kislinah so med ogljikovimi atomi 

le enojne vezi, v nenasičenih maščobnih kislinah pa so lahko enojne in dvojne vezi.  

 

Tabela 1. Pogoste nasičene maščobne kisline, ki so vezane v maščobah. 

 

Število C atomov Formula kisline Ime kisline 

4 CH3CH2CH2COOH butanojska ali maslena 

6 CH3CH2CH2CH2CH2 COOH heksanojska ali kapronska 

8 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 COOH oktanojska ali kaprilska 

10 CH3(CH2)8COOH dekanojska ali kaprinska 

12 CH3(CH2)10COOH dodekanojska ali lavrinska 

14 CH3(CH2)12COOH tetradekanojska ali miristinska 

16 CH3(CH2)14COOH heksadekanojska ali palmova 

18 CH3(CH2)16COOH oktadekanojska ali stearinska 
  

 

 

 

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH



Primeri modelov in formul maščobnih kislin. 

 

Nasičena maščobna kislina dekanojska ali kaprinska kislina 

 

                   Model molekule     

               

 

 

Nenasičena maščobna kislina oleinska ali oljeva kislina 

                                                        Model molekule      

              

Dva zapisa formule 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2-COOH 

 

Model 3: Primer formule molekule maščobe. 

 

 

V molekuli maščobe so vezane z estersko vezjo na alkohol propan-1,2,3-triola nasičeni maščobni kislini 

oktanojska in dodekanojska kislina in nenasičena oljeva ali oleinska kislina. Verige maščobnih kislin so 

nepolarni del molekule, preostali del molekule pa polarni del.  
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Dva zapisa formule  

CH3(CH2)8COOH 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2-COOH 



V maščobah vezane maščobne kisline se razlikujejo predvsem po dolžini verige in nasičenosti. To določa ali 

je maščoba tekočina ali trdna snov, njen okus in obstojnost ter druge lastnosti. Tako  so v maščobah v mesu 

maščobne kisline z dolgimi verigami, v katerih so ogljikovi atomi povezanimi z enojnimi vezmi (nasičeni). 

Za te maščobe je značilno, da so pri sobni temperaturi trdne.  

Trigliceridi, ki vsebujejo znaten delež oleinske, linolne in drugih nenasičenih maščobnih kislin, so pri sobnih 

pogojih večinoma tekoči. To so olja. V maščobah v olivnem olju so predvsem nenasičene maščobne kisline. 

Iz olj dobimo trdne maščobe z reakcijo, pri kateri se molekule vodika vežejo na dvojne vezi. Iz dvojnih vezi 

v molekuli nastanejo enojne vezi. Pri tem s spremeni agregatno stanje iz tekočega v trdno.  

V rastlinskih oljih je manj kot 20 % nasičenih maščobnih kislin in več kot 80 % nenasičenih maščobnih 

kislin.  

Trigliceridi, ki vsebujejo znaten delež palmitinske, stearinske in drugih nasičenih maščobnih kislin, so pri 

sobnih pogojih trdni. To so masti. V masteh kopenskih živali je od 40 do 50 % nasičenih maščobnih kislin. 

 

                                                MAŠČOBE  / vprašanja  

 

1. Kako delimo lipide glede na zgradbo? 
2. Katere estre uvrščamo med lipide? 
3. Razloži pomen besede trigliceridi.  
4. Kaj je značilno za maščobe kisline?  Naštej vsaj tri značilnosti. 
5. Ali so v molekulah maščob vezane enake maščobne kisline? 
6. V čem se razlikujejo molekule maščob v masteh in oljih?   
7. Kako iz olj dobimo trdne maščobe? 
8.   Razloži ime propan-1,2,3-triola.   

9.   Kaj je značilno za nasičene maščobne kisline in kaj za nenasičene?  

10. Podana je formula molekule maščobe. V formuli označi polarni in nepolarni del molekule in  

     esterske skupine. 

 

                 

 

11.  Katere maščobne kisline so vezane v molekuli maščobe, ki jo podaja formula v nalogi 10.  

       Ali  so nasičene ali nenasičene?  

12.Masten madež na obleki smo čistili z vodo. Ali smo madež očistili? Svoj odgovor pojasni.  
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6. 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.  
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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

