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0. ISP SLJ, Marija Kronovšek 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

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

 

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

SLOVENŠČINA: 

Devetošolec, devetošolka, 

sedaj temeljito poznaš vsebino črtice Bobi. V naslednjem koraku pa se bomo lotili raziskovanja jezika in 
sloga pisanja Ivana Cankarja. V odlomku iz črtice boš poiskal čim več jezikovnih in slogovnih značilnosti. 
Navodila za delo pa te čakajo v spletni učilnici. 

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.   

 

3. GUM, Mija Novak 

 
Gradivo za glasbeno umetnost za sredo bo objavljeno v spletni učilnici. 

 

4. GEO, Irena Ramšak 

 

5. GEO, Irena Ramšak 

Napiši nov podnaslov:  

 

NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA 

 

Preberi besedilo v učbeniku na straneh 30 in 31 in odgovori  na vprašanja.  

 

1. Kaj določa naravno gibanje prebivalstva? 
2. Kaj je rodnost (glej rumen trak – slovarček)? 
3. Kaj se je dogajalo z rodnostjo v Sloveniji  od leta 1980 naprej? 
4. Kaj je smrtnost (slovarček)? 
5. Navedi vzrok za zmanjševanje smrtnosti od začetka 20. stoletja naprej.  
6. Kaj je naravni prirastek (slovarček)? 



7. Kaj se dogaja sedaj z naravnim prirastkom? 
8. Za koliko se je v Sloveniji podaljšala življenjska doba v zadnjih 50 letih.  
9. Kaj pomeni, da se prebivalstvo stara? 
10. Reši naloge na straneh 41 in 42 v delovnem zvezku.  

 

 

 

SELITVE (MIGRACIJE) 

S pomočjo učbenika na strani 29 odgovori na vprašanja oziroma naredi izpiske.  

Glej tudi e-učbenik: 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html 

 

1. Kaj vpliva na spreminjanje števila prebivalcev neke države? 
2. Opiši zunanje selitve.  
3. Kaj so notranje selitve? 
4. Naštej vzroke za selitve (tudi tisto v oklepajih).  
5. Kdaj je bilo največje odseljevanje s slovenskega ozemlja? 
6. Zakaj s se odseljevali po drugi svetovni vojni. Poveži z znanjem iz zgodovine.  
7. Kam so se prebivalci Slovenije selili v 60. in 70. letih 20. stoletja. Kdo je prihajal v Slovenijo? 
8. Tudi v zadnjih letih je veliko selitev (tako iz Slovenije kot v Slovenijo, po svetu). Navedi vzroke.  
 

 

 

6. 7. OGL, Andreja Špajzer 

7. Iz nabranega materiala, ki si ga pripravil prejšnji teden, danes izdelaj izdelek po svojem načrtu. Izdelek 

prineseš v šolo naslednji teden. 
 

6., 7. POK,  

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

8. NI3, Mojca Kacjan 

Navodilo najdeš v ponedeljkovi objavi za 18. 5. 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html

