
9. a – navodila za delo 

SREDA, 8. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

O. učna ura – ISP 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ISP – SLOVENŠČINA 

 sreda, 8. 4. 2020 (9. r.) 

 

Dragi učenci, 

pri slovenščini ves čas prejemate naloge, povezane z različnimi besednimi vrstami. 
Gre pravzaprav za ponovitev snovi od 6. do 8. razreda.  

Če boste naleteli na težave pri reševanju (pri kateri koli besedni vrsti), se obrnite 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 – LUM 

Zadnji dve uri za izdelavo animacije. Glej navodila iz prejšnjega tedna ali izpred 14 dni.  

3. učna ura – KEM 

Predstavitev se nahaja v spletni učilnici.  

4. učna ura – RU 

Se vidimo na našem kanalu.  

5. učna ura – BIO 

 

                                     PRILAGODITVE ORGANIZMOV 

Navodilo za delo: Natančno preberi tekst v U  70 in 71 in odgovori na vprašanja. Dobro si 

poglej slike in razlago ob slikah. Pomagaj si z iRokusplus - poglavje EVOLUCIJA – 

Prilagoditve organizmov.  Ne pozabi si prilepiti učni list ali prepisati vprašanj. 

1. Kako se  je prilagodil na okolje morski pes in kako drevesa? 

2. Kateri organizmi so se lahko ohranili v danem okolju? 

3. Razloži na primeru lisice prilagoditev na mraz in vročino.  
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4. Živali so razvile tudi številne prilagoditve, s katerim se izognejo napadom plenilcev in tako   

     povečajo  možnost preživetja. Pojasni na primerih. 

 

5 . Kako  in kateri organizmi so se prilagodili na pomanjkanje vode in na življenje brez 

svetlobe 

    (kraške jame)? 

 

6. V naravi je proces prilagajanja organizmov nenačrten in dolgotrajen. Zakaj? 

7. Reši DZ str.19 in 20. 

6. in 7. učna ura – POK 

Dišeča  kopalna sol   

 

 

             

 

 

 

Kaj potrebuješ? 

 O,5 kg , lahko tudi manj  g grobe ali drobne morske soli  

 



 nekaj kapljic tekoče barve za živila ali barve za velikonočna jajčka  ali aromo za živila  

(vsaj tri različne barve) 

  

  

 

 

 

 nekaj kapljic eteričnega olja (toliko, da vam prijetno diši) 

 

Priprava:  
Soli najprej dodamo barvilo za živila. Dodajamo jo po kapljicah in dobro premešamo, 

dokler ne dobimo želene barve. Vedeti moramo, da bo barva posušene soli nekoliko 

manj intenzivna. Pobarvamo  z različnimi barvami na primer tri dele soli, en del pusti 

nepobarvan oz. bel. Po barvanju sol pustimo, da se popolnoma posuši in šele potem 

lahko dodamo eterično olje. Tudi eterično olje dodajamo po občutku ( ena, mogoče dve 

kapljici). Sol pokrijemo s papirjem ali prtičkom in pustimo, da se posuši. Šele 

popolnoma suho sol lahko spravimo v steklene kozarčke ali manjše stekleničke in 

nalepimo lepo oblikovano etiketo z napisom DIŠEČA KOPALNA SOL. Na etiketo 

napiši še datum izdelave in ime in priimek. 

Izdelek  z etiketo, (DIŠEČA SOL,  IME in PRIIMEK, DATUM) fotografiraj in pošlji sliko  

ter potek tvoje izdelave dišeče soli pod zapiske v spletni učilnici.  (Poglej si slikico naših 

izdelkov lansko leto.)  Priporočam ti, da najprej  poskusiš pripraviti  manjši izdelek z 

manjšo količino soli (kontrolni poskus) ! 

 

6. in 7. učna ura – OGL 

Navodilo v spletni učilnici. Nadaljujete z delom, ki ste ga že dobili v prvih dveh 

tednih. 

7. učna ura – NI3 

Navodilo dobiš v spletni učilnici.  


