
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA 26. 5. 2020 

 

GKL 

Navodila za današnje delo te čakajo v spletni učilnici. 

NEMŠČINA 

Obvezni izbirni predmet  

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, naspani in dobre volje.  

 

Naj vas na začetku spomnim na oddajo vašega izdelka (opis dneva in 

tedna). Rok oddaje je 29. 5. 2020 na moj elektronski naslov 

mojca.2906@yahoo.de.  

 

Sedaj pa k delu tega tedna. V prejšnji uri ste spoznali nekaj športnih 

aktivnosti, kako povemo kaj je naš hobi in kako povemo, kaj znamo dobro, 

slabo ali pa sploh ne.  

Danes bomo to snov najprej ponovili. Na spodnji povezavi vas čaka kratko 

preverjanje, ki bo odprto od 26. 5. 2020 do 1. 6. 2020. Potrudite se po 

svojih najboljših močeh. 

• https://www.testportal.net/test.html?t=KzUQHM2jpx8w  

Ko boste s preverjanjem končali pa rešite še naloge 1, 2 in 3 v delovnem 

zvezku na straneh 21 in 22. V kolikor kdo nima delovnega zvezka »pri 

roki« spodaj prilagam tudi fotografije, da lahko naloge naredi v zvezek ☺.  
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Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

 



KEMIJA 

Dragi kemiki, 
 

pred nami je nov izziv - kemijsko računanje.  

V tem tednu bomo spoznali relativno atomsko in relativno molekulsko maso in 

računali masni delež elementa v spojini. 

V spletni učilnici te čaka glasovna razlaga snovi in naloga za utrjevanje znanja. 

V petek bomo imeli Zoom uro in računali v "živo". Povezava za vstop vas bo čakala 

v spletni učilnici. 
 

Vse dobro, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

ŠPORT 

Odličen pripomoček za razvijanje koordinacije je kolebnica. Če doma nimaš 
kolebnice, si lahko pomagaš z navadno vrvjo. Na spodnjih povezavah najdeš različne 

primere vadb s kolebnico. Posebnega ogrevanja ne potrebuješ, saj je vadba s 
kolebnico primerna tako za glavni del, kot tudi za ogrevanje. 

 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ 
 

https://youtu.be/rSYkJIOnT78 
 

Zaključni del ure je tokrat kombinacija razteznih vaj in vaj za koordinacijo različnih 
delov telesa. Sledi vajam na spodnji povezavi: 

 
https://youtu.be/v0liVF9P-JI 

 

 

FIZIKA 

FIZIKA  8. razred  MASA, PROSTORNINA, GOSTOTA                                   Jerica 

Rajšek 

Čas izvedbe: 26.5.2020   8.c, 8.b                                                                         delo na daljavo 

1. šolska ura 

 

Cilji današnjega dne:  

- izmeriš maso teles, poznaš količino in enoto zanjo, 

- izmeriš prostornino ne geometrijskega telesa in znaš pretvarjati med enotami za 

prostornino, 

- veš, da je gostota količnik med maso in prostornino telesa, 

- v računskih primerih znaš uporabiti enačbo za računaje gostote. 

 

1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ
https://youtu.be/rSYkJIOnT78
https://youtu.be/v0liVF9P-JI


2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD 

ZAPISKE ali preko sporočila. 

 

PONOVITEV Snov ste že obravnavali. . 

Pretvori v zahtevano mersko enoto. 
1. 8 dag =_____ g  
2. 15 t = ______kg  
3. 14 g = _____ mg  
4. 668 g =_____ dag 

5. 322dag=_____kg  
6. 4015 kg =_____ t  
7. 8772 g =_____ kg=_____ dag 
 

OSTALA NAVODILA SO V SPLETNI UČILNICI. 

. 

UTRJEVANJE SNOVI 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/160/index.html  DO STRANI 198 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?QHRK6401 

 

Uspešno preračunavanje ti želim. 

 

BIOLOGIJA 

 

Navodila za delo so v spletni učilnici.  

 

IŠP 

 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici.  
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