
7. 4. 2020, 9. c 

Navodila za ves pouk se nahajajo v spletni učilnici! 

0. ISP, Andreja Špajzer 

Navodilo za pouk ISP za 7. 4. 2020 je naloženo v spletni učilnici. 

 

1., 2., 5., 6.,  SLJ, MAT,  

 

SLOVENŠČINA: 

Devetošolka, devetošolec,  

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

imamo na urniku dve uri, zato bomo ponovili in utrdili znanje o predlogih in veznikih in to znanje preizkusili v 

besedilih in povedih.   

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

nato pa to znanje preizkusil/a 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, 7. 4. 2020 

Učbenik, 216 – 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 VERJETNOST DOGODKA 

 

2. Ponovitev: 

Določi verjetnost zapisanih dogodkov in vrsto dogodka. 

Dogodek A: Iz kupa samih čokolad izvlečem žvečilni gumi. 

Dogodek B: Iz vreče samih nogavic izvlečem nogavico. 

Dogodek C: Iz vrečke, v kateri je 8 rdečih kroglic in 5 rumenih kroglic, izvlečem rumeno kroglico. 

Rešitev v zvezku fotografiraj in oddaj v spletno učilnico. 

3. Danes torej mečeš pošteni igralni kocki za človek ne jezi se. 

Tvoja naloga je ugotoviti, kolikšna je verjetnost, da je vsota pik na obeh kockah 6. 

 

Kako se lotiš naloge? 

Opravi 100 poskusov (sliši se veliko, pa se hitro meče….). Vpisuj število pik v pripravljeno tabelo za obe kocki. 

Kocka 1                         

Kocka 2                         



 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

a) Ko opraviš 100 metov, pobarvaj stolpce z ugodnimi izidi. To pomeni tiste stolpce, kjer je vsota 6. 

3 1 2 2 

3 5 4 5 

Koliko je ugodnih izidov?_________ 

 

b) Zapiši verjetnost, da bo vsota pik 6, ki si jo dobil na osnovi meritev (število ugodnih izidov napiši v števcu) 

P(𝐴)=
100

=                                             rezultat zapiši z decimalnim številom in s %. 

 

4. V učbeniku na str. 220 reši nalogi  6, 13. Če želiš, se lahko poigraš z nalogo 14. 

  
5. Če še komu ni razumljivo področje verjetnosti, si oglej naslednje rešene primere: 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

3. BIO, Nevenka Jerin 

                                     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.  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

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. 

 

 

4. GEO, Irena Ramšak 

OBSREDOZEMSKE POKRAJINE - utrjevanje 

Preverite, če ste rešili naloge v DZ str. 132  - 140. Če še kakšne naloge niste rešili, jo rešite sedaj.  

Odgovorite na vprašanja iz DZ str. 141 – v zvezek.  

V spletni učilnici vas bo čakalo preverjanje znanja.  


