
9. a – navodila za delo 

PETEK, 8. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

 

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

 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

prebral si pesem slovenskega lirika in pesnika moderne, Josipa Murna Aleksandrova. Danes boš 

spoznal/a življenje in delo tega prezgodaj umrlega pesnika. Hkrati pa boš poskusil/a ugotoviti, kaj to 

pesem povezuje z glasbenimi in likovnimi stvaritvami v tistem času.  

Gradivo te čaka v spletni učilnici.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

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

Ponovili smo koordinatni sistem in odvisnost dveh količin. Sedaj pa pričenjamo z obravnavo 

linearne funkcije. Danes te v spletni učilnici čaka navodilo, kako določimo vrednost funkcije. 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

 

 VREDNOST FUNKCIJE 
Naučili smo se, kaj je funkcija in kako jo zapišemo.  
Danes bomo računali vrednost funkcije.  
1. Najprej reši rešeni primer 1 v U str. 191. Vse račune piši v zvezek.  

 f(3) pomeni vrednost funkcijskega predpisa pri izbrani spremenljivki 3. Po domače: 
namesto x – sa vstavimo v obrazec št. 3  
 
Sedaj dobljene točke iz tabele vnesi v koordinatni sistem.  

 y =f(x)  

 Točke poveži. Dobiš premico.  
 
2. Reši drugi rešeni primer v U str. 192. Piši celoten postopek.  

3. Reši VSAJ po tri primere 1. in 2. nal. (prvi trije – lažji, zadnji trije – težji).  
 
 
 
 



 

Angleščina 

Navodilo za delo: PETEK, 8. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

Začnimo danes glasbeno. Klikni in zapoj.  

V prilogi (spletna učilnica) najdete rezultate interaktivnih delovnih listov, ki ste 

jih reševali v torek. Tisti, ki pa delovnega lista še niste oddali, storite to čim prej.   

Prav tako v prilogi (spletna učilnica) najdete še tabelo z vsemi zbranimi 

modalnimi glagoli. Pomagajte si s tabelo pri današnjem delu, da bo napak čim 

manj.  

Pa začnimo z delom. Danes vadimo modalne glagole še v delovnem zvezku, da 

lahko znanje zares utrdimo.  

 

Odprite delovni zvezek na strani 141 in rešite naloge 17, 18, 19 in 

20.  

 

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

TUKAJ.  

 

Želim ti lep dan.  

 

 

4. učna ura – BIO 

Navodila najdeš v spletni učilnici.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs&list=PLVgakZ6MigxxNhXZae5cALEW588-sMQn6&index=2
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/5/


5. učna ura – GEO  

TURIZEM (učbenik str. 56, 57) 

 

1. Izpiši osnove za razvoj turizma (U str. 56, poševni tisk, skrajno zgoraj). 
 

2. Možnosti za turizem (prepiši):  

 -   Naravne možnosti: gore, vulkani, morja, reke, jezera, slapovi, podnebje (vroče in suho za 

poletni turizem, mrzlo in dovolj snega za zimski turizem), značilno rastlinstvo, živalstvo, jame… 

-  Družbene možnosti: muzeji, gradovi, dvorci, arheološka najdišča, hoteli, moteli, kampi, 

bazeni, igrišča, igralnice, trgovine, restavracije… 

 

3. Pozitivne in negativne posledice turizma  

 

Pozitivne posledice Negativne posledice 

- turizem prinaša velike dohodke 
- zaposluje veliko ljudi (gradbena podjetja, 

kmetje, ribiči, izdelava spominkov) 
- vpliva tudi na razvoj ostalih gospodarskih 

dejavnosti 

- pokrajina zaradi turizma spremeni svoj 
videz (gradnja hotelov) 

- povečano onesnaženje okolja (več 
odpadkov in odpadnih voda, zrak bolj 
onesnažen, hrup) 

- povečana poraba pitne vode  
- domače prebivalstvo izgubi svojo 

nekdanjo identiteto 
 

 

4. Izpiši tri oblike turizma in k vsaki pripiši, koliko časa traja sezona in vsaj dva turistična kraja 
(U 57, prvi odstavek) 

5. Kakšna je vloga in prihodnost turizma v Sloveniji (U 57, 2. odstavek)? 
6. Preberi besedilo v DZ, str. 80, 81 in reši naloge.  

 

6. in 7. učna ura – LS3 



LAND ART 

Land art je smer sodobne umetnosti, kjer umetniki za ustvarjanje uporabljajo materiale 

iz narave, likovni izdelki pa tudi nastajajo in ostajajo v naravi. Velikosti takšnih stvaritev 

se lahko merijo tudi v metrih, kilometrih, umetniki pa za izdelavo uporabljajo tudi 

delovne stroje, bagerje. 

Land art stvaritve pa so lahko tudi majhnih velikosti. 

Izdelki land art so torej iz naravnih materialov in se nahajajo v naravi, na spletu pa 

najdemo veliko fotografij takšnih umetnin: 

https://www.pinterest.com/lizzieiom67/land-art/ 

(obvezno klikni zgornjo povezavo in poglej fotografije) 

 

Naloga 1:  

 

»Land art« na mojem dvorišču« 

 

Razglej se po dvorišču, naberi suhe vejice, odpadlo listje, odpadle storže, kamenčke, … 

Najdi zanimivo mesto na dvorišču in nabrani material razporedi v izvirno postavitev. 

Svoj »land art« izdelek fotografiraj in mi fotografijo pošlji n e-mail. 

ALI 

Naloga 2: 

 »Ostani doma (land) art« 

Razglej se po stanovanju, uporabi manjše predmete, ki jih najdeš. 

Predmete na zanimivem mestu ali podlagi razporedi v izvirno, urejeno postavitev. 

Svoj »ostani doma (land) art« fotografiraj in mi fotografijo pošlji na e-mai. 

 

 

 

              

 

 

V easistentovi učilnici najdeš tudi tabelo, kjer preveriš, če si vse naredil po 
navodilih. 
Tja, kot že poznamo, prilepi fotografije in mi jih pošlji na e-mail. 
(urska.art@gmail.com) 

 

https://www.pinterest.com/lizzieiom67/land-art/
mailto:urska.art@gmail.com

