
9. a – navodila za delo 

ČETRTEK, 7. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

1. učna ura – KEM 

Navodilo za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

 

2. učna ura – ŠPO 

UVODNI DEL  

 sklop 20 vaj za celo telo, 

 vaje izvajaš na mestu, 

 vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo


 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

3. in 4. učna ura – GEO  

PROMET 

Preberi besedilo v učbeniku na straneh 54 in 55 in odgovori na vprašanja:  

1. Kakšen je pomen prometa (glej besedilo skrajno zgoraj v poševnem tisku in vse prepiši). 
2. Kje vse poteka promet? 

 

Prepiši spodnje besedilo in tabelo:  

Glede na to, kaj prevažamo, ločimo potniški (osebni) in blagovni (tovorni) promet. 

Vrsta prometa prednosti slabosti 

cestni 

- primeren za prevoz blaga in 
potnikov 

- hiter na krajše razdalje 
- relief ni ovira 
 

- onesnažuje okolje 
- veliko nesreč in smrtnih žrtev 
- drag 
- za ceste porabijo veliko 

rodovitne zemlje 
- cestni zastoji v večjih mestih 
 

železniški 

- hiter na srednje in velike 
razdalje 

- prepelje lahko veliko tovora 
- cenejši od cestnega 
- prijaznejši do okolja 

- omejen na železniško 
omrežje 

- vozi le po voznem redu 
- zamudno pretovarjanje 
 

vodni 

- primeren za večje količine 
blaga na daljše razdalje 

- poceni 
 

- zamudno pretovarjanje 
- počasen 

zračni 
- hiter na dolge razdalje 
- neodvisen od reliefa 
- varen 

- drag 
- primeren le za prevoz 

potnikov in pošte 
 

Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 72 – 74. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A


TRGOVINA 

Naloge rešuj s pomočjo učbenika na strani 55.  

1. Kakšno vlogo opravlja trgovina? 

2. Trgovino delimo na notranjo in zunanjo. S čim se ukvarja notranja in s čim zunanja 

trgovina? 

3. Zakaj je pomen trgovine z globalizacijo narasel? 

4. Doma poišči vsaj 5 izdelkov in poišči njihov izvor, torej države, kjer so jih izdelali oz. 

pridelali.  

Nekaj primerov: čokolada, jajca, marmelada, med, nutela, riž, testenine, mleko, jogurt, 

maslo, hlače, pulover, športni copati, krema za roke, papirnati robci, tiskalnik, računalnik, 

televizor, likalnik, pralni stroj, pomivalni stroj, avto, mehčalec, pralni prašek,… 

5. Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo več zunanje trgovine? 

 

5. učna ura – RU 

Dragi A-jevci. 
Ker se je v zadnjih dneh nabralo kar nekaj informacij in ker si res želim vzeti čas za vsakega od 
vas in odgovoriti na vsako morebitno vprašanje, sem naše jutrišnje srečanje razdelila na dve 
skupini, saj se bomo na ta način lažje in hitreje povezali ter si res dali možnost, da vsak pove, če 
je kje še v dvomih kako in kaj naprej. Zato bomo naredili tako: 

1. SREČANJE    
Mojca Kacjan vas vabi na Zoom video konferenco.  

Vsebina: Srečanje 9. a razreda - DEKLETA 
Čas: 7. maj, 2020 od 11:30 do 12:00h 
Srečanju se pridruži na naslednji povezavi:  
https://us04web.zoom.us/j/77318838395?pwd=ODJ4czlqVmhtc05DRDdJTWY2K0hxdz09 
Meeting ID: 773 1883 8395 
Password: 8w1RAi 
  

2. SREČANJE    
Mojca Kacjan vas vabi na Zoom video konferenco.  

Vsebina: Srečanje 9. a razreda - FANTJE 
Čas: 7. maj, 2020 od 12:30 do 13:00h 
Srečanju se pridruži na naslednji povezavi:  
https://us04web.zoom.us/j/76291897808?pwd=SWczSkZwY1FhNVAxN29qcXVNOVQyZz09 
Meeting ID: 762 9189 7808 
Password: 9MiTzM 
  

Lep dan vam želim, 

Mojca Kacjan  

 


