
6. 4. 2020, 9. c 

Navodila za ves pouk se nahajajo v spletni učilnici! 

0. NI3, Mojca Kacjan 

Navodilo za pouk NI3 za 6. 4. 2020 je naloženo v spletni učilnici in je enako kot za 1. 4. 2020. 

 

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: 

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 

VERJETNOST DOGODKA 

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… 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

http://astra.si/verjetnost-8-barvne-kroglice/
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone9_u3.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

4. GUM, Mija Novak 

Pozdravljeni! 

 

Nekaj ustvarjalnosti v naslednjem tednu najdeš na  

https://padlet.com/mijanovak56/jha2fndr7upn, 

 

  

mailto:mojca.2906@yahoo.de
mailto:lucka.rancigaj@gmail.com
mailto:mojcavidmajer@yahoo.com
https://www.liveworksheets.com/yd99343yn
https://padlet.com/mijanovak56/jha2fndr7upn


5. FIZ, Jerica Rajšek 

ELEKTRIČNA NAPETOST 

Čas izvedbe: 6.4.2020  

1. šolska ura                                                                                   Čas oddaje naloge: 6. 4.  2020 

 

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.  
 
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 

 





 
 

6. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

DNEVNI IZZIV 
Naslednje naloge opravi v poljubnem vrstnem redu kadarkoli v dnevu, lahko tudi v razmaku (npr. nekaj zjutraj, nekaj zvečer). 

V spletni učilnici mi pošlji odgovor, katera naloga ti je bila najbolj všeč in katera najmanj... 

Upamo, da ti bo vadba popestila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI Čas posnetka 

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO 5 X 50 

NEPREKINJEN TEK 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI 10 MIN 

20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 X 

VAJE OB MIZI KO DELAŠ ZA ŠOLO (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

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


                            

                        


