
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B, 12. 5. 2020 

NEMŠČINA 

8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 12. 5. 2020 & ČETRTEK, 14. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi in dobre volje. V prejšnjem tednu ste reševali 2 nalogi na aplikaciji Padlet. 

V kolikor še kdo tega ni opravil, prilagam spodaj obe povezavi še enkrat.  

Prav tako bi rada pozvala vse, ki ste nalogo že oddali, da si ogledate komentarje (tudi k izdelkom 

drugih), saj se iz napak učimo.  

V tretji povezavi se nahaja tudi nekaj dodatnih nalog za utrjevanje.  

✓ Moja prva naloga.  

✓ Moja druga naloga.  

✓ Meine EXTRA Übungen.  

 

V naslednjem tednu dobite navodila za pripravo izdelka, s katerim boste za letošnje leto 

pridobili tudi zadnjo oceno. Prav zaradi tega vam prilagam še nekaj delovnih listov za 

utrjevanje, pošljete pa jih po ustaljenem načinu na moj elektronski naslov: 

mojca.2906@yahoo.de  

 

✓ https://www.liveworksheets.com/ya61758ib  

✓ https://www.liveworksheets.com/du353197xu 

✓ https://www.liveworksheets.com/ku103168ju 

✓ https://www.liveworksheets.com/er103090ln 

 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

✓ Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Kdaj postavimo um/am? 

✓ Kdaj postavimo in die / in das = ins / in den? 

✓ Kje stoji glagol? Ga spregamo? Je morda deljiv? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Obe nalogi je potrebno oddati do PONEDELJKA, 18. 5. 2020. Potrudi se po svojih 

najboljših močeh.  

https://padlet.com/mkacjan_452013/cv54xfdxv7hzc67k
https://padlet.com/mkacjan_452013/8maiy3v878prwasr
https://padlet.com/mkacjan_452013/cjdrpwmsm0frwbkp
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/ya61758ib
https://www.liveworksheets.com/du353197xu
https://www.liveworksheets.com/ku103168ju
https://www.liveworksheets.com/er103090ln


 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

v tem tednu boš spoznaval-a zanimivosti ŽELEZA IN JEKLA.  

V spletni učilnici te čaka PowerPoint predstavitev z ustno razlago snovi preko Looma. Pri 

izvedbi ur sodeluje tudi študentka Andreja Randl. 

Reši nalogo za utrjevanje znanja v spletni učilnici.  

Če imaš možnost izvedi tudi poskus rjavenje železa. 

V petek ob 8.20 imamo ZOOM uro (ustno ocenjevanje znanja) le z učenci, ki še niso bili ustno 

ocenjeni. Navodila za vstop vas bodo čakala v spletni učilnici. 

 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 

ŠPORT 

Poglej kako je Slovenija osvojila Evropo! 

https://www.youtube.com/watch?v=HI0CQIlDPsU 

 

S pomočjo znanja, staršev, prijeteljev ali interneta odgovori na spodnja vprašanja. 

Prosim, da mi vprašanja posreduješ v sporočilo v Easistentu do 14.5.2020 

1. Kdaj je Slovenija osvojila naslov evropskega prvaka? 

2. Kdo ima največ nastopov za izbrano vrsto Slovenije? 

3. Kdo je dosegel največ točk za Slovenijo? 

4. Koliko igralcev ima moštvo na voljo za tekmo? 

5. Koliko časa se v Evropi igrajo tekme? 

https://www.youtube.com/watch?v=HI0CQIlDPsU


6. Koliko časa se v ZDA igrajo tekme? 

7. Koliko sodnikov sodi na tekmi? 

8. Katera klubska ekipa je v Evropi osvojila največ naslovov? 

9. Katera država ima največ naslovov na svetu? 

 

 

 

FIZIKA 

 

Cilji današnjega dne:  

- Veš, da je  tlak  količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno,  
- poznaš enote za tlak. 

 

1.IZVEDI VAJO 

2. NALOGE REŠUJ NA SPLETU 

3. POŠLJI ENOVPRAŠANJE O TLAKU V KANAL TVOJEGA RAZREDA 

 

VAJA 

.Za začetek vdihni in štej do 4. 

Nato izdihni in štej do 4. Ko boš napredoval, pri vdihu in izdihu štej do 6 ali do 8. 

Dihaj skozi nos.  

Ta tehnika je še posebej učinkovita, ko se zalotiš, da ti v glavi divjajo različne misli. Kadar 

težko zaspiš, ti recimo lahko ta dihalna tehnika pomaga upočasniti tok misli in se osredotočiti 

na trenutno situacijo. 

NEVEDE SI TUDI MED TO VAJO SPREMINJALI TLAK V SVOJIH PLJUČIH. 

 

 

VAJE NA SPLETU 

https://interaktivne-vaje.si/fizika/tlak.html 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html 

Da snov dobro utrdiš, si poglej spletne povezave,  kjer so tudi interaktivne vaje. 

http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm 

http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm 

http://www.pretvornik-enot.com/pretvorbe_povrsine_rezultat.php 

 

 

V KANAL RAZREDA POŠLJI ENO VPRAŠANJE O TLAKU. 

 

 

Lep pozdrav 

 

https://interaktivne-vaje.si/fizika/tlak.html
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html
http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm
http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm
http://www.pretvornik-enot.com/pretvorbe_povrsine_rezultat.php


 

 


