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0. NI3, Mojca Kacjan 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 18. 5. 2020 & SREDA, 20. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, nasmejani in dobrega počutja. Predvsem pa naspani, kajne? Skozi delo v tem 

tednu vas pelje spodnji filmček: 

 https://www.loom.com/share/9fd0d13bbf614e4b9353f4c00a37fa67  

Vse ostalo torej najdeš v spletni učilnici.  

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

 

 

1. SLJ 1, 5, TJA 2, 4, MAT 3,  

 

2. TJA 1, 3, 5, MAT 2, 4 

 

3. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4 

SLOVENŠČINA: 

Devetošolka, devetošolec, 

razpravljali smo o besedilu Bobi, pripovedovalcu, književnih osebah. Označili ste glavni književni osebi, 
danes pa si v spletni učilnici preberi, kako so osebi označili nekateri učenci in učenke, zapis primerjaj s 
svojo oznako in po potrebi dopolni oziroma popravi. 

Uspešno delo ti želim. 

tvoja učiteljica slovenščine 

MATEMATIKA 

Spoznali smo  linearne funkcijo. Sedaj pa sledi še podroben opis linearne funkcije in njene lastnosti. 

Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici.   

ANGLEŠČINA  

Dragi učenci! 

https://www.loom.com/share/9fd0d13bbf614e4b9353f4c00a37fa67


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.  

Za začetek predlagam ogled spodnjega filmčka:  

 https://www.loom.com/share/17e62b390ac745d89853e00b83341739  

Ko si ogledate filmček odprite delovni zvezek na strani 147. Da ponovite nedoločne zaimke 

in prislove, ki ste jih spoznali v filmčku si v zvezek izpišite preglednico, ki jo najdete v nalogi 

23a na strani 147.  

Sedaj rešite še naloge 23b, 23c in 23d na straneh 147 in 148.   

 

EXTRA WORK: try to translate the poem into Slovene and send it to me via e-mail.  

 

Želim ti lep dan.  

 

 

 

4. BIO  

Navodilo za pouk biologije je naloženo v spletni učilnici 

5. GEO, Irena Ramšak 

Začenjamo z zadnjim učnim sklopom, prebivalstvom.   

Napiši nov velik naslov: PREBIVALSTVO.  

Nato pa napiši podnaslov: 

POSELITEV SLOVENIJE 

Snov boš obdelal/a s pomočjo delovnega zvezka na straneh 50 – 52. Preberi besedilo in naredi izpiske.  

 

1. Katera območja v Sloveniji so najgosteje poseljena? 
2. Katera območja v Sloveniji so redko poseljena? 
3. Kakšna naselja prevladujejo? (DZ, str. 51)  Za vsako obliko naselja zapiši, kaj je zanjo značilno.  
4. Kateri so vzroki za neenakomerno poselitev? 
5. Reši vse naloge na straneh v DZ, str. 50 -52.  

 

6. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

Navodilo je v spletni učilnici. 

https://www.loom.com/share/17e62b390ac745d89853e00b83341739

