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ANGLEŠČINA 

Dragi učenci! 

Danes vas torej čaka še zadnje delo na daljavo. Nadaljevali boste seveda tam, kjer ste v 
ponedeljek končali, torej pri NEDOLOČNIH ZAIMKIH IN PRISLOVIH. Če pri delu danes naletite 
na težave, si pomagajte s tabelico, ki jo najdete v zvezku ali v DZ na strani 147. Rešite pa 
danes naloge 24, 25, 26, 27 in 28 v delovnem zvezku na straneh 148, 149 in 150. 
Na koncu si ne pozabite vaj tudi pregledati. Rešitve najdete v eni izmed prejšnjih objav. 

Želim ti lep dan.  

 

MATEMATIKA 

Spoznali boste, kako določimo ničlo funkcije. 

 

SLOVENŠČINA  

Devetošolka, devetošolec, 

zelo natančno si spoznal/a črtico Bobi Ivana Cankarja. Sedaj pa boš spoznal/a še bistvene 
podatke o njegovem življenju in delu. 

Priporočam ti, da si najprej ogledaš kratek, dvominutni animirani film, v katerem povedo 
bistvene podatke o tem avtorju. Po ogledu filma si v zvezek naredi kratke izpiske. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174692085 

Če želiš, si lahko več o njegovem življenju in delu prebereš na spletni strani: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar 

Pred nekaj leti so učenci naše šole po črtici Bobi posneli sodoben, nekajminutni filmček. 
Morda boš celo prepoznal/a katerega od igralk/igralcev! In še šolo si boš lahko ogledal/a! 

https://www.youtube.com/watch?v=EJg0JleOERk 

Uživaj v ogledu. V spletno učilnico pa lahko napišeš svoje mnenje o filmu, ki je dogodek v 
črtici Bobi aktualiziral. 

 

 

 



ZGODOVINA 

V tem tednu nadaljujemo z osamosvojitvijo Slovenije. V spletni učilnici te čakajo navodila za delo in 

gradivo. 

 

BIOLOGIJA 

Navodila za delo najdeš v spletni učilnici  eAsistenta. 

 

LIKOVNO SNOVANJE 3 

V prvem delu naloge o fraktalni  risbi si spoznal/a risanje za sproščanje s poljubnim, 

svobodnim risanjem črte po podlagi in barvanjem nastalih fraktalov (delčkov). 

Kaj če bi sedaj poskusil/a na podoben način – torej z eno linijo – narisati nek motiv. Lahko je 

pokrajina, obraz, žival, karkoli….. 

            

 

 



Dodatno po želji, pa se lahko preizkusiš z lahkimi interaktivnimi igrami na spodnji povezavi: 

https://artsology.com/fractal-drawing-game.php 

 

V wordu, tokrat kar brez tabele, mi pošlji 1. (prosto, abstraktno, nepredmetno) in 2. risbo 

(izbran motiv). 

- Napiši le naslov – FRAKTALNA RISBA, 

- Prilepi svoji risbi – vsaki daj izviren naslov 

- Spodaj napiši ime priimek in razred 

- Tudi shrani z imenom, priimkom in razredom  

Pošlji mi na e-mail urska.art@gmail.com 


