
9. a – navodila za delo 

PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – NI3 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
9. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 4. 5. 2020 & SREDA, 6. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni 

kot po navadi. V tem tednu še utrjujemo snov z vajami, ki se nanašajo predvsem 

na PRETEKLIK ter PRAVILNE in NEPRAVILNE GLAGOLE. V naslednjem tednu nato 

dobite navodila za pripravo izdelka, s katerim boste pridobili vašo zadnjo letošnjo 

oceno.  

Tudi iz tega vidika je pomembno, da se današnjih nalog lotite tako kot se 

spodobi in jih rešite po svojih najboljših močeh.   

 

Preden začnete z delom naj vas spomnim, da vam je še vedno na voljo aplikacija 

Quizlet (klikni na povezavo), kjer lahko z različnimi vajami vadite nepravilne 

glagole.  

 

Sedaj pa k današnjemu delu. Najprej sem za vas pripravila kviz. Prijavite se s 

svojim imenom, da lahko sledim vašemu napredku. Čas ni določen, zato lahko 

dobro razmislite o pravilni rešitvi. Kviz najdete na spodnji povezavi:  

 Kahoot kviz 
 

https://quizlet.com/join/ganJrYvGG
https://kahoot.it/challenge/04122618?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7-ebc72391563a_1588166380581


Še druga današnja naloga: svoj interaktivni delovni list najdeš na spodnji 

povezavi, oddaš pa ga na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot 

si to počel/a tudi do sedaj.  

 https://www.liveworksheets.com/jb334900gk  
 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

 Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

 Ne pozabi na pomožnik ob glagolu.  

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

 

Nalogo (torej kviz in delovni list) je potrebno oddati do PONEDELJKA, 11. 5. 

2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

1., 2. in 3. učna ura – SKUPINE (MAT, SLJ, TJA) 

 

Slovenščina – DSP (Lana Jelen) 

Navodilo za delo te čaka v spletni učilnici. 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

v preteklih urah smo obravnavali pesem Žebljarska pesnika Otona Župančiča.  

Danes boš spoznal/a življenje in delo tega avtorja.  

Vabim te v spletno učilnico, kjer te čaka gradivo.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/jb334900gk


Matematika – skupine: ga. Andreja Špajzer, ga. Damjana Podpečan 

V spletni učilnici te čakajo navodila, da ponoviš Koordinatni sistem. 

 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

PONOVITEV KOORDINATNEGA SISTEMA, 4. 5. 

Že v nižjih razredih smo spoznali številsko premico in nanjo vrisovali točke z danimi koordinatami. 

Kasneje smo naše znanje razširili na ravnino in smo točke z danimi koordinatami vrisovali v koordinatno 

mrežo. Danes bomo naše znanje ponovili. 

 

1. Nariši številsko premico, določi enoto. 

           Sedaj upodobi na tej premici naslednje točke  

A(4), B(- 1) 

 

2. Nariši množico točk, ki ustrezajo pogoju: 

x ≥ 1 

 

3. Nariši množico točk, ki ustrezajo pogoju: 

 

− 𝟐 ≤ 𝒙 ≤ 𝟑 

 

4. Sedaj nariši pravokotni koordinatni sistem. Označi abscisno in ordinatno os, določi enoto. 

            Upodobi naslednje točke: A(-1, 3), B(2, -1), C(-2, -4), D(0, -3), E(-3, 0), T(2,3) 

            Upodobi še točko F z ordinato 3 in absciso 4. Zapiši koordinate točke F.  

 

 

5. V koordinatnem sistemu upodobi množico točk, ki ustrezajo pogoju x = 3 (z rdečo) in y = - 2 (z 

modro). 

  

6. V koordinatnem sistemu upodobi množico točk, ki ustrezajo pogoju x≥ −1 (z rdečo) in y < 2 

(modro). 

 

 

7. V koordinatnem sistemu upodobi množico točk, ki ustrezajo pogoju: - 1 < 𝑥 ≤ 3 

 

Vse rešitve preveri v U str. 182, 183. Nal. 4 preveri na tem listu spodaj. 

 

 

 

 



 

SPODNJE NALOGE REŠI IN PRILEPI V SPLETNO UČILNICO 

1. Nariši množice točk, če poznaš pogoje. 

a)  - 2   x < 3  b)  0 < x < 2  c)           x = 3  č)  - 1 < x   4 

     - 1 < y   2     - 1   y   5      - 3   y   3               y = - 2 

 

 

2. Določi vrednosti spremenljivk 

a)           b)   
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Angleščina 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 4. 5. 2020  

Dragi učenci! 

Upam, da so za vami lepi prvomajski prazniki, da ste zdravi, nasmejani in 

dobrega počutja. Danes nadaljujemo tam, kjer smo pred prazniki zaključili, to je 

z modalnimi glagoli.  

V prilogi najdeš rezultate interaktivnih delovnih listov, ki ste jih prav tako 

reševali pred prazniki. Tisti, ki pa delovnega lista še niste oddali, storite to čim 

prej.   

Pa začnimo z delom. 

 

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?  

- You must get a haircut.   - You have to get a haircut.  

- You should get a haircut.   - You need to get a haircut.  

 

Vse izražajo OBLIGATION – OBVEZNOST, DOLŽNOST, zadnji primer celo 

NECESSITY – NUJO, OBVEZNOST in sicer z besedicami MUST, HAVE TO / HAS 

TO, SHOULD, NEED TO.    

 

Odprite delovni zvezek na strani 139 in z omenjenimi modalnimi 

glagoli rešite nalogi 14b in 14c.  

 

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?  

- You don’t have to get a haircut.  - You don’t need to get a haircut.  

- You needn’t get a haircut.  

Vse izražajo NO OBLIGATION – NEOBVEZNOST in sicer z besedicami 

DON’T/DOESN’T HAVE TO, DON’T/DOESN’T NEED TO in NEEDN’T. 

 

Z omenjenimi modalnimi glagoli rešite nalogo 14d v delovnem 

zvezku na strani 140.  



Vsi zgoraj omenjeni primeri, ki izražajo OBVEZNOST in NEOBVEZNOST se 

nanašajo na sedanjost. To pa še ne pomeni, da ne moremo neke 

(NE)OBVEZNOSTI izraziti za preteklost ali prihodnost.  

 

OBLIGATION – OBVEZNOST             NO OBLIGATION – NEOBVEZNOST

    

 

SEDANJOST      SEDANJOST 

- I MUST / HAVE TO / SHOULD see a doctor.  - I DON’T HAVE TO / DON’T NEED TO /  

I don’t feel well.       NEEDN’T stay in bed.  
 

PRETEKLOST     PRETEKLOST 

- I HAD TO see a doctor.     - I DIDN’T HAVE TO stay in bed.  

I didn’t feel well.   
 

PRIHODNOST     PRIHODNOST  

- I WILL HAVE TO see a doctor.     - I WON’T HAVE TO stay in bed.  

 

Z omenjenimi modalnimi glagoli rešite nalogo 15b v delovnem 

zvezku na strani 140.  

 

!! Na koncu si ne pozabi nalog s pomočjo rešitev tudi pregledati. Rešitve najdeš 

TUKAJ.  

 

*Sledi DOPOLNJEN zapis v zvezek, lahko pa si izdelaš tudi svojega, takšnega, ki 

bo tebi v pomoč kot učni pripomoček. Fotografijo svojega zapisa oddaj v 

spletno učilnico, na kanal za angleščino ali na elektronski naslov učiteljice. 

 

 

 

 

 

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/5/


MODAL VERBS – MODALNI GLAGOLI  

 

OBLIGATION / obveznost ali dolžnost   OBLIGATION in the future / obveznost 

- I must clean my kitchen.       ali dolžnost v prihodnosti 

- I have to study hard.     - I will have to study hard next year.  

- I should lose weight.  

 

OBLIGATION in the PAST / obveznost ali dolžnost v preteklosti  

- I had to clean my bedroom yesterday.    

 

 

NECESSITY / nuja, obveznost 

- I need to see a doctor.  

 

 

NO OBLIGATION / neobveznost    NO OBLIGATION in the future /  

- I don't have to go to work.     neobveznost v prihodnosti  

- You needn't get up early.     - I won’t have to get up early on Sunday.  

- She doesn't need to study.  

 

NO OBLIGATION in the PAST / neobveznost v preteklosti  

- I didn’t have to go to work yesterday.    

 

Želim ti lep dan.  

 

4. in 6. učna ura – GEO 

Nadaljuješ s temo  

RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA  

obravnavali ste že RUDARSTVO, sedaj nadaljujete. 

 

 



Napiši podnaslov ENERGETIKA:  

1. Ali Slovenija proizvede dovolj električne energije za svoje potrebe? 
2. Kolikšen delež električne energije proizvedejo jedrska elektrarna, termoelektrarne in 

hidroelektrarne? 
3. S pomočjo zemljevida na strani 81 naštej vse hidroelektrarne na Soči, Savi in Dravi.  
4. Kje v Sloveniji so nekoč črpali nafto? Zakaj je ne črpajo več? 
5. Od kod dobi Slovenija zemeljski plin? 
6. Za kakšne namene se pri nas uporablja geotermalna energija? 
7. V katerem delu Slovenije je največ geotermalnih virov? 
 

 

Napiši podnaslov INDUSTRIJA: 

Rešitve najdeš tudi v Rokusovem učbeniku, str. 51.  

1. Kdaj se je na slovenskem ozemlju začela industrializacija? 
2. Katere so bile na začetku industrializacije prevladujoče industrijske panoge? 
3. Katere so danes najpomembnejše industrijske panoge? 
4. Zakaj slovenska industrija zaostaja na najbolj razvitimi državami? (učbenik Rokus str. 51) 
5. Reši naloge v spletnem učbeniku na straneh 85 – 86: 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html 
 

 

5. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne:  

- spoznaš Ohmov zakon,  

- poznaš oznako, enoto za upor, 

- znaš uporabiti enačbo za izračun upora 

- veš, da se električni porabniki razlikujejo po električnem uporu. 

 

 1. PONOVITEV SNOVI – naloge rešuj v spletni učilnici 
 

1. Da je ena  žarnica v enosmernem električnem krogu svetila močneje, vežemo vire 

(baterije) 

a) zaporedno 

b) vzporedno 

2. Pri zaporedni vezavi porabnikov se električni tok: 

a) razdeli 

b) ohrani enak na vseh porabnikih 

3. Vzporedno vezavo porabnikov uporabimo: 

a) ko želimo, da imajo vsi porabniki enak tok 

b) ko želimo na eno  varovalko vezati več porabnikov 

4. Pri poglavjih o elektriki me najbolj muči _________________________ 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html


2. OGLEJ SI snov v učbeniku str. 121, 122, 123, 124.  
Na spletni povezavi https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index1.html si poglej snov o 

uporu do strani 174. 

 

3. V ZVEZEK NAREDI ZAPISKE in reši interaktivne vaje na povezavi 
V razredu bi vas seznanila z novim elementom v električnem krogu, to je UPORU in njegovi 

formuli s stavkom: OHMOV ZAKON PAMET URI. 

Mogoče se še spomnite naloge, ko smo/ste raziskovali povezavo med električnim 

nabojem, tokom in napetostjo in govorili o zakonu o ohranitvi naboja in mogoče bo komu 

zdaj bolj jasna povezava med količinami.  

V vsakdanjem življenju skozi različne porabnike ob enaki napetosti teče različen tok. Zakaj? 

Ko teče tok po vodniku, se le ta upirata temu toku.  

 

To lastnost vodnika ali porabnika imenujemo ELEKTRIČNI UPOR. 
 

 
Upor nastane zaradi medsebojnega delovanja prostih elektronov in ionov v kristalni mreži. 

Elektroni imajo zaradi električnih sil kinetično energijo. S trki se jim ta energija zmanjša, 

poveča pa se nihanje ionov in s tem se poveča temperatura. Verjetno ste opazili, da se 

spirale v električni pečici močno segrejejo, če pogledate sušilnik za lase, nitka v notranjosti 

žari in oddaja toploto. Če imate še Edisonove žarnice, ima njihova nitka tako veliko 

upornost, da se segreje tako  močno, da oddaja tudi svetlobo. In vse to zaradi UPORA 

materiala. 

V kakšnih medsebojnih razmerjih sta tok in upor? Pri isti napetosti ima tista žica večjo 
upornost, skozi katero teče manjši tok. Tok in upornost sta torej obratno sorazmerni veličini. 
Če pa pogledamo tok in napetost, pa vidimo, da sta to premo sorazmerni količini. 
 
 

 Za takšne žice velja Ohmov zakon, ki pravi, da je napetost 
enaka zmnožku upora in toka: 
U = R*I 
Rečemo tudi, da sta napetost in tok premo sorazmerni količini, upor 
pa je sorazmernostni koeficient. 
 
 
 
 
 
 
 Enota za upor je ime dobila po nemškem fiziku Georgu Simonu Ohmu. 
 
Mogoče zdaj kdo ve, zakaj Ohmov zakon pamet URI???? (temu rečemo bergle za spomin) 

Oznaka za upor R [Ω] enota za upor je pa ohm (prebere se 

“om”). 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm


 

4. S PROGRAMOM PHET IZVEDI MERITVE  
Namesto žarnice vzemi levo zgoraj upor in ga veži v enostaven električni krog. 

Dvoklikni nanj in spreminjaj njegovo upornost. Izvedi meritve toka in napetosti.  

Spreminjaj napetost na bateriji in meri tok pri enakem uporniku. 

Poročaj mi, ali si dokazal Ohmov zakon s poslanimi fotografijami preko zapiskov ali 

pogovora z učiteljem. 

 
                                                                             Pa čim manjši upor pri delu ti želim. 

 


