
4. 5. 2020, 9. c 

 

0. NI3, Mojca Kacjan 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
9. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 4. 5. 2020 & SREDA, 6. 5. 2020  

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni 

kot po navadi. V tem tednu še utrjujemo snov z vajami, ki se nanašajo predvsem 

na PRETEKLIK ter PRAVILNE in NEPRAVILNE GLAGOLE. V naslednjem tednu nato 

dobite navodila za pripravo izdelka, s katerim boste pridobili vašo zadnjo letošnjo 

oceno.  

Tudi iz tega vidika je pomembno, da se današnjih nalog lotite tako kot se 

spodobi in jih rešite po svojih najboljših močeh.   

 

Preden začnete z delom naj vas spomnim, da vam je še vedno na voljo aplikacija 

Quizlet (klikni na povezavo), kjer lahko z različnimi vajami vadite nepravilne 

glagole.  

 

Sedaj pa k današnjemu delu. Najprej sem za vas pripravila kviz. Prijavite se s 

svojim imenom, da lahko sledim vašemu napredku. Čas ni določen, zato lahko 

dobro razmislite o pravilni rešitvi. Kviz najdete na spodnji povezavi:  

 Kahoot kviz 
 

Še druga današnja naloga: svoj interaktivni delovni list najdeš na spodnji 

povezavi, oddaš pa ga na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot 

si to počel/a tudi do sedaj.  

https://quizlet.com/join/ganJrYvGG
https://kahoot.it/challenge/04122618?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7-ebc72391563a_1588166380581
mailto:mojca.2906@yahoo.de


 https://www.liveworksheets.com/jb334900gk  
 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

 

 Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

 Ne pozabi na pomožnik ob glagolu.  

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

 

 

Nalogo (torej kviz in delovni list) je potrebno oddati do PONEDELJKA, 11. 5. 

2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

 

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,  

v preteklih urah smo obravnavali pesem Žebljarska pesnika Otona Župančiča.  

Danes boš spoznal/a življenje in delo tega avtorja.  

Vabim te v spletno učilnico, kjer te čaka gradivo.  

https://www.liveworksheets.com/jb334900gk


Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

MATEMATIKA 

V spletni učilnici te čakajo navodila, da ponoviš Koordinatni sistem. 

 

ANGLEŠČINA  

Dragi učenci! 

Upam, da so za vami lepi prvomajski prazniki, da ste zdravi, nasmejani in 

dobrega počutja. Danes nadaljujemo tam, kjer smo pred prazniki zaključili, to je 

z modalnimi glagoli.  

V prilogi najdeš rezultate interaktivnih delovnih listov, ki ste jih prav tako 

reševali pred prazniki. Tisti, ki pa delovnega lista še niste oddali, storite to čim 

prej.   

Pa začnimo z delom. 

 

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?  

- You must get a haircut.   - You have to get a haircut.  

- You should get a haircut.   - You need to get a haircut.  

 

Vse izražajo OBLIGATION – OBVEZNOST, DOLŽNOST, zadnji primer celo 

NECESSITY – NUJO, OBVEZNOST in sicer z besedicami MUST, HAVE TO / HAS 

TO, SHOULD, NEED TO.    

 

Odprite delovni zvezek na strani 139 in z omenjenimi modalnimi 

glagoli rešite nalogi 14b in 14c.  

 

Kaj imajo skupnega naslednje povedi?  

- You don’t have to get a haircut.  - You don’t need to get a haircut.  

- You needn’t get a haircut.  

Vse izražajo NO OBLIGATION – NEOBVEZNOST in sicer z besedicami 

DON’T/DOESN’T HAVE TO, DON’T/DOESN’T NEED TO in NEEDN’T. 



 

Z omenjenimi modalnimi glagoli rešite nalogo 14d v delovnem 

zvezku na strani 140.  

 

Vsi zgoraj omenjeni primeri, ki izražajo OBVEZNOST in NEOBVEZNOST se 

nanašajo na sedanjost. To pa še ne pomeni, da ne moremo neke 

(NE)OBVEZNOSTI izraziti za preteklost ali prihodnost.  

 

 

OBLIGATION – OBVEZNOST             NO OBLIGATION – NEOBVEZNOST

    

 

SEDANJOST      SEDANJOST 

- I MUST / HAVE TO / SHOULD see a doctor.  - I DON’T HAVE TO / DON’T NEED TO /  

I don’t feel well.       NEEDN’T stay in bed.  
 

PRETEKLOST     PRETEKLOST 

- I HAD TO see a doctor.     - I DIDN’T HAVE TO stay in bed.  

I didn’t feel well.   
 

PRIHODNOST     PRIHODNOST  

- I WILL HAVE TO see a doctor.     - I WON’T HAVE TO stay in bed.  

 

Z omenjenimi modalnimi glagoli rešite nalogo 15b v delovnem 

zvezku na strani 140.  

 

 

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

TUKAJ.  

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/5/


*Sledi DOPOLNJEN zapis v zvezek, lahko pa si izdelaš tudi svojega, takšnega, ki 

bo tebi v pomoč kot učni pripomoček. Fotografijo svojega zapisa oddaj v 

spletno učilnico, na kanal za angleščino ali na elektronski naslov učiteljice. 

 

MODAL VERBS – MODALNI GLAGOLI  

 

OBLIGATION / obveznost ali dolžnost   OBLIGATION in the future / obveznost 

- I must clean my kitchen.       ali dolžnost v prihodnosti 

- I have to study hard.     - I will have to study hard next year.  

- I should lose weight.  

 

OBLIGATION in the PAST / obveznost ali dolžnost v preteklosti  

- I had to clean my bedroom yesterday.    

 

 

NECESSITY / nuja, obveznost 

- I need to see a doctor.  

 

 

NO OBLIGATION / neobveznost    NO OBLIGATION in the future /  

- I don't have to go to work.     neobveznost v prihodnosti  

- You needn't get up early.     - I won’t have to get up early on Sunday.  

- She doesn't need to study.  

 

NO OBLIGATION in the PAST / neobveznost v preteklosti  

- I didn’t have to go to work yesterday.    

 

 

4. BIO, Nevenka Jerin 

Navodilo za pouk biologije je naloženo v spletni učilnici 

5. GEO, Irena Ramšak 



Napiši naslov:  

RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA  

 

Navodila so za 3 šolske ure, torej za ponedeljek, 4. 5.  in torek, 5. 5. 2020.  

 

Snov boste spoznavali s pomočjo e-učbenika, nekaj pa tudi s pomočjo vašega učbenika.  

Snov v e-učbeniku imate na straneh 79 – 84:   

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index.html 

 

Napiši podnaslov ENERGIJSKI VIRI in odgovori na vprašanja, oziroma si naredi zapiske: 

1. Kako so med seboj povezane dejavnosti rudarstvo, energetika in industrija? 
2. Naštej vire energije: 

 neobnovljive vire 

 obnovljive vire 

 alternativne vire. 
 

 

Napiši podnaslov RUDARSTVO: 

1. Naštej rudnike, ki so nekoč delovali v Sloveniji, in zraven pripiši kraj. 
2. Naštej posledice rudarjenja (v modrem kvadratku, str. 80) 
 

 

Napiši podnaslov ENERGETIKA:  

1. Ali Slovenija proizvede dovolj električne energije za svoje potrebe? 
2. Kolikšen delež električne energije proizvedejo jedrska elektrarna, termoelektrarne in hidroelektrarne? 
3. S pomočjo zemljevida na strani 81 naštej vse hidroelektrarne na Soči, Savi in Dravi.  
4. Kje v Sloveniji so nekoč črpali nafto? Zakaj je ne črpajo več? 
5. Od kod dobi Slovenija zemeljski plin? 
6. Za kakšne namene se pri nas uporablja geotermalna energija? 
7. V katerem delu Slovenije je največ geotermalnih virov? 
 

 

Napiši podnaslov INDUSTRIJA: 

Rešitve najdeš tudi v Rokusovem učbeniku, str. 51.  

1. Kdaj se je na slovenskem ozemlju začela industrializacija? 
2. Katere so bile na začetku industrializacije prevladujoče industrijske panoge? 
3. Katere so danes najpomembnejše industrijske panoge? 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index.html


4. Zakaj slovenska industrija zaostaja na najbolj razvitimi državami? (učbenik Rokus str. 51) 
5. Reši naloge v spletnem učbeniku na straneh 85 – 86: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html 
 

 

6. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

GIBLJIVOST 
 
Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v 
sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj raztegnemo). Igra 
izjemno vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako športnika kot ostalih ljudi. 
Gibljivost lahko izvajamo aktivno (z mišico, ki jo napenjamo raztezamo nasprotno mišico – 
primer: če napenjamo triceps (triglavo nadlaktno mišico) potem raztezamo nasprotno mišico biceps 
(dvoglavo nadlaktno mišico)) ali pasivno (primer: s pomočjo uteži, partnerja ali lastne teže). Na 
podlagi raziskav, so dokazani naslednji učinki gibljivosti:  
 
- Če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo 
- V primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša tudi splošna 

gibljivost v sklepih kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih vsakodnevnih opravil 
- Zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka (kakovost in estetiko-

lepoto gibanja) 
- Pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem zmanjšane 

gibljivosti v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo hrbtenico (kolčni sklep) 
- Dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih motoričnih sposobnosti 

kot so koordinacija, moč, hitrost,… 
- Z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo ekonomičnost 

gibanja 
 
Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  
- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost 
- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i) 
- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi) 
- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred vadbo) 
- S staranjem se gibljivost zmanjšuje 
- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni žensk) 
- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14h  

 
Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami. Z 
vsakokratnim raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred vadbo lahko visoko stopnjo gibljivosti 
vzdržujemo v pozno starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi vsakodnevno, ne glede na to ali 
se ukvarjamo s športom ali ne (primer: vsak izmed nas lahko 2 krat dnevno izvaja 15 minut raztezne 
vaje za boljšo gibljivost in s tem vpliva na boljše počutje).  
 
 

 

 

 

 

UVOD: 

- 5x30 poskokov s kolebnico 

- Dinamične ogrevalne vaje (3 za glavo, 3 za roke, 3 za trup, 6 za noge- VSE PO LASTNI IZBIRI- 12 

PONOVITEV VSAKA VAJA) 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html


GLAVNI DEL: 

- Izvajaj vse vaje na sliki tako da držiš položaj in šteješ od 10 do 20 

 

ZAKLJUČNI DEL:  

- Na mehki podlagi (postelja, odeja...) ponovi in zadrži položaj čimdlje (štej počasi do 5) 

- Vsak položaj ponovi 2x 

STOJA NA LOPATICAH, LADJICA, MOST, MIZA 

    

 


