
UČENJE NA DALJAVO – GRADIVO ZA 9. b RAZRED (11. 5. 2020) 

NEMŠČINA 3 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 

9. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 11. 5. 2020 & SREDA, 13. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

V prilogi vas danes čaka najprej pregled vaj za utrjevanje, ki ste jih reševali prejšnji teden. Pri 

vsakem je zapisano, kje je delal napake in kako bi moralo biti prav. Preden se torej lotite 

današnjega dela preglejte svoje delo od prejšnjega tedna.  
 

Dodatno razlago k nalogam iz prejšnjega tedna sem pripravila v 5 filmčkih, za vsako nalogo 

posebej. Obvezno jih poglejte, preden se lotite dela naprej.  

• LOOM – 1. naloga 

• LOOM – 2. naloga 

• LOOM – 3. naloga 

• LOOM – 5. naloga  

• LOOM – 4. naloga 

Tako. Sedaj pa k izdelku, ki bo ocenjen – LOOM – izdelek.  

Izdelek oddaš do petka, 15. 5. 2020 na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, 

kot si to počel/a tudi do sedaj.  

• https://www.liveworksheets.com/od427183fg 

 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

 Ne pozabi na pomožnik ob glagolu.  

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

Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

  



ANGLEŠČINA 

Dragi učenci! 

Spet je tukaj ponedeljek, a verjamem, da ni razloga za slabo voljo. Upam, da ste 

zdravi in dobrega počutja, kar je v teh časih najpomembnejše.  

V spletni učilnici te danes čaka nekaj nalog za utrjevanje modalnih glagolov. 

Pomagaj si s preglednico, ki si jo v spletni učilnici dobil/a v petek ter z zapisi v 

zvezku.  

Če imaš možnost naloge natisni in reši. Če ne, v zvezek prepiši le naslov, 

številko naloge in rešitve. Rešene naloge / rešitve fotografiraj in jih oddaj v 

spletni učilnici ali na elektronski naslov učiteljice.  

 

Želim ti lep dan.  

 

 

 

 

MATEMATIKA 

Spoznali bomo grafe funkcij. Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

 

SLOVENŠČINA 

Devetošolka, devetošolec, 

pisatelj, čigar delo boš bral danes, je zapisal: "Razočaranje otroka pa je prvotno besedilo 
vsega življenja." Kaj to pomeni? V katerem delu je to zapisal? V spletni učilnici te čakata 
odgovor in besedilo, ki ga boš tokrat prebral/a. Vabim te v spletno učilnico.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

 

 



ZGODOVINA 

Zgodovina, 9. b, 11. 5. 2020 in 12. 5. 2020 

 

• Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 18. 5.). 

 

• V spletni učilnici te čaka gradivo, s katerim si preveri in dopolni zapiske. 

 

• V učbeniku preglej strani do  131.  

      Reši učni list, ki ga najdeš v spletni učilnici. 

 

• S pomočjo ključnih pojmov izdelaj zapiske v obliki tabele: Pomanjkanje po vojni, nacionalizacija, 

kultura in vera, razvoj industrije, vsakdanje življenje. Osnutek tabele najdeš v spletni učilnici. Ne 

pozabi, da v tabelo vpisujemo le ključne besede, ne celih povedi. 

 

Neobvezno: 

Preglej dogodke na: Slovenska zgodovina 1961 - 1980 

 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 9.B,   

nadaljujemo s kemijskim računanjem, poglavjem MNOŽINA SNOVI.  

V spletni učilnici te čakajo navodila za delo. 

Do naslednje ure kemije oddaj nalogo za utrjevanje znanja. 

 

Želim ti uspešen teden, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 


