
3. 4. 2020, 9. c 

 

1. SLJ 1, 5, TJA 2, 4, MAT 3,  

 

2. TJA 1, 3, 5, MAT 2, 4 

 

3. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4 

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 

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 

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


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. 

 

ANGLEŠČINA  

PETEK, 3. 4. 2020 

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 :-) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FIZ, Jerica Rajšek 

ELEKTRIČNA VEZJA, VAROVALKE, KRATEK STIK 

Čas izvedbe: 3.4.2020  

1. šolska ura                                                                                   Čas oddaje naloge: 3. 4. 2020 

 

 

Cilji današnjega dne: - razložiš kratek stik, 

- Opišeš vlogo varovalke. 

1. Ponovitev (tudi na spletni strani) 

 

Ampermeter A2 kaže tok I2= o,3A. Električni krog je sklenjen 10 sekund. 

a) Koliko kaže ampermeter A1? I2=______ 

b) Koliko električnega naboja se pretoči skozi ampermeter A1? 

e1=_________ 

c) Koliko električnega naboja se pretoči skozi žarnico? 

e2=_________ 

d) Koliko električnega naboja se pretoči skozi ampermeter A2? 

e3=_________ 

e) Kaj se zgodi z električnim nabojem, ko električni krog 

prekinemo? ______________ 

f) Če povečamo napetost, se poveča tudi tok. Ali se zaradi tega poveča velikost električnega naboja v 

električnem krogu? 

Pojasni.______________________________________________________________ 

2. V učbeniku na strani 111 si preberi snov in v zvezek naredi zapis, ki naj ponuja odgovore na vprašanja 

(ali miselni vzorec, ali alineje, …..):  



 

Naslov KRATEK STIK IN VAROVALKE 

Simbol varovalke  

a) Kdaj se v električnem krogu pojavi kratek stik? 

b) Kakšna je naloga varovalk? 

c) Katere vrste varovalk poznamo? 

 

3. UTRJEVANJE na spletnem naslovu poglej in reši 

naloge od str.160 do 164. https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html 

4. NALOGA 

Poglej doma, kje imate varovalke, katere vrste varovalk imate in mi preko kanala na spletni strani ali e-

maila pošlji fotografijo do petka, 3. 4. 2020. Upam, da ti zaradi nevarnosti ne bo nikoli potrebno izklapljati 

varovalk. 

Lep pozdrav. 

 

5. RU, Andreja Špajzer 

 

Navodilo za RU za 3. 4. 2020 je naloženo v spletni učilnici 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html

