
 

TEDENSKI NAČRT DELA ZA 8.b 
11. teden šolanja na daljavo 

 1. 6. –5. 6. 2020 
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Naloge: 
Ponovi vse učne snovi jezika, ki smo jih delali v času učenja na daljavo. 
Naredi povzetek. 
Sestavi tri naloge, v katere boš vključil te snovi. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/SLJ_8b_11.pdf  
 

 
- Znam določiti besedne vrste in 
poiskati primere v besedilu. 
- Znam določiti stavčne člene in se po 
njih vprašati. 
- Znam določiti odvisnike in glavni 
stavek dopolniti z različnimi vrstami 
odvisnikov. 
-  Prepoznam uradno in neuradno 
pisno opravičilo.  
- Znam tvoriti uradno in neuradno 
pisno opravičilo. 
- Znam uporabiti slogovno 
zaznamovane in nezaznamovane 
besede. 
-  Prepoznam razliko med domačimi 

in prevzetimi besedami. 

- Namesto prevzetih besed znam 

uporabiti domače ustreznice. 

- Kritično se opredelim do rabe 
prevzetih besed.  
- Prepoznam značilnosti ekonomsko 
propagandnega besedila. 
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http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/SLJ_8b_11.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIE 

- Kritično se znam opredeliti do 
ekonomsko propagandnih besedil.  
- Samostojno tvorim preprosto 
ekonomsko propagandno besedilo. 
 
 

DOPOLNILNI POUK_SLOVENŠČINA 8. razred (1. 6. do 24. 6. 2020) 
Rešim vaje za utrjevanje na spodnjih povezavah: 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html 
 
Če imam vprašanje ali če se mi pri delu zatakne, pišem učiteljici Urši. 
 

  

DODATNI POUK_SLOVENŠČINA (25. 5. do 5. 6. 2020) 
Glej navodila prejšnjega tedna. 
Naloge: 
 
Izvedem eno dejavnost za sproščanje in osredotočanje. 
Rešim učne liste o pravicah, vrednotah in dejstvih. 
Zapišem refleksijo o podanih temah s pomočjo učnih listov, zapis pošljem učiteljici do 4. 
6. 2020. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FIE_7a8b_11.pdf  
 

 
 
 

 
Razvijam kritično mišljenje ob 
podanih temah. 
-Znam izraziti svoje misli ustno in 
pisno. 
- Analiziram pomen besed pravice, 
dejstva in vrednote.  
-Utemeljujem sklepanje v etiki. 

 
 

 

MAT Naloga 
V zvezek napišem datum in naslov 
3 Obrat Pitagorovega izreka 
S pomočjo SDZ 5.del str.28 in 29 ter povezave 
https://eucbeniki.sio.si/vega2/244/index3.html zapišem povzetek. Če česa ne 
razumem ali imam kakšno vprašanje pošljem učiteljici e sporočilo na njen naslov 

-poznam in uporabljam pojme: 
pravokotni trikotnik, kateta, hipotenuza, 
pitagorejska trojica, 
-uporabljam obrat Pitagorovega izreka v 
pravokotnem trikotniku  
(znam dokazati, da je trikotnik 
pravokoten). 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FIE_7a8b_11.pdf
https://eucbeniki.sio.si/vega2/244/index3.html


biserka.bavdek@guest.arnes.si. Prav tako se pripravim na video uro, kjer bomo skupaj 
delali vaje iz te vsebine. 
 
DODATNI POUK IZ MATEMATIKE: 
V brskalniku vpiši :  
Spletno reševanje nalog DMFA, klikni in poišči naloge za svoj razred. 
 

 

TJA NALOGE 
-S pomočjo učiteljičinih rešitev pregledam naloge preteklega tedna. 
-Izpišem, razložim in prevedem besede, ki se nanašajo na žanre filmov (učb., str. 188, 
naloga 1a).                                                                                                                                       
–Preberem vprašanja pri nalogi 1b in oblikujem sestavek Watching films (120-150 
besed).  Pošljem ga učiteljici na e-naslov do 5. 6. 2020. 
-Rešim  naloge v DZ, str. 157 in 158.                                                                                                    
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TJA_8ab_11_01.pdf  
 
DODATNI POUK TJA 
 
NALOGE 
Svoje znanje angleščine širim s pomočjo reševanja nalog na spodnji povezavi. 
 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/vocabulary.html 

 CILJI 
-Poznam besedišče o različnih 
filmskih žanrih. Znam ga uporabiti v 
smiselnih povedih.  
-Znam opisati film. 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:biserka.bavdek@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TJA_8ab_11_01.pdf
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/vocabulary.html


GEO AVSTRALIJA IN OCEANIJA - Podnebje in rastlinstvo 
- S pomočjo rešitev v spodnji povezavi preverim naloge v SDZ-ju na strani 120, 121 in 
122. 
- V zvezek zapišem razlago zemljepisnih pojmov: monsunsko podnebje, puščavsko 
podnebje, oceansko podnebje, ekvatorialno podnebje, sredozemsko podnebje, 
tropski deževni gozd, savana, evkaliptus, akacija, tropski deževni gozd, savana, 
mangrove, stepa, kokosove palme. 
  
GEO_8_0106_11 
 

- Spoznam, kaj najbolj vpliva na 
podnebje v Avstraliji in Oceaniji. 
- S pomočjo klimogramov med sabo 
primerjam posamezne podnebne 
tipe v Avstraliji in Oceaniji. 
- S pomočjo slikovnega gradiva 
opišem posamezno rastlinstvo, 
- Razložim vzroke za svojevrsten 
rastlinski in živalski svet. 
  
 

 

DKE IZZIVI SODOBNEGA SVETA 
- Preverim rešitve nalog  v SDZ-ju na str. 92, 93 in 94, ki so v prilogi. 
- Pozorno preberem besedilo v SDZ-ju na strani 95, 96, 97 in 98 ter rešim naloge. 
- Odzovem se vabilu na video srečanje, ki bo predvidoma v sredo, 3. 6. 2020. (Na 
srečanju bodo vabljeni učenci predstavili svoje naloge za ocenjevanje.) 
  
DKE_8_0106_11 
 

- Seznanim se s pojmi naravni 
prirastek, BDP, stopnja neenakosti, 
- opišem posledice globalnih 
procesov v lokalnem okolju, 
- poimenujem glavna središča 
politične in gospodarske moči na 
planetu ter opišem, kako se razmerja 
med njimi spreminjajo, 
- znam pojasniti povezanost 
okoljevarstvenih problemov, 
- seznanim se s pomenom zaščite 
posameznih območij, smotrno 
uporabo energije, z zmanjševanjem 
porabe snovi in recikliranjem 
odpadkov, 
- opišem nekaj vzrokov in 
pričakovane posledice podnebnih 
sprememb, 
- znam pojasniti slabosti plastike 
(predvsem kratkotrajnost uporabe) 
ter problem plastičnih odpadkov v 
oceanih. 
 

 



ZGO Utrjevanje snovi  Slovensko narodno gibanje v drugi polovici 19. stol. 

Preverim rešitve obravnavane teme v DZ str. 71-72 https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina - 

rešitve DZ 

(naloge predhodnega tedna). 

Nova učna snov: Uspehi slovenskega naroda na prelomu 19. stoletja 
Učbenik str. 109-111, DZ str. 73-74 – naloge. 
Ob pomoči učbenika spoznam uspehe slovenskega naroda na prelomu 19. Stoletja (položaj 

slovenskega naroda, širjenje šol, znanost). Ogledam si predstavitev  Uspehi slovenskega 
naroda na prelomu 19. stoletja 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/ZGO_8r_11_01_Uspehi_slovenskega_naroda_na_prelomu_19_stoletja.ppt  
Rešim naloge v DZ str. 73-74. Rešitve preverim na https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina 

Rešim tudi dodatne (zanimive) naloge v 7. Soslednici (strani) predhodno ogledane 
predstavitve (PowerPoint). 
 

  
 

-  Usvajanje in utrjevanje novih učnih 
vsebin 
- Utrjevanje in preverjanje nove 
učne snovi 
- Ohranjanje stikov z učiteljem 
(povratne informacije). 
 
 

 

LUM Ocenjevanje likovnih del je zaključeno. 

NOVA LIKOVNA NALOGA (naloga je bila razpisana 25.5.2020): Mešana likovna 
področja 
Glej povezavo z navodili:  http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-

9/LUM_8r_10_01_USTVARJALNICA.docx 

 
CILJI 
- Širjenje likovnega obzorja 

   - Oblikovanje in  posredovanje likovne naloge. 
   - Vrednotenje – ocenjevanje likovne naloge 
   - Ohranjanje stikov z učiteljem. 

 

- Širjenje likovnega obzorja 
   - Oblikovanje in  posredovanje 
likovne naloge. 
   - Vrednotenje – ocenjevanje 
likovne naloge 
   - Ohranjanje stikov z učiteljem. 
 

 

FIZ V zvezek reši  Tlak v tekočinah str. 132  nalogi 26 in 27. 
  
Do petka  mi pošlji povzetke. 
 

- Ponovim računanje tlaka v 
tekočinah. 

 

https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/ZGO_8r_11_01_Uspehi_slovenskega_naroda_na_prelomu_19_stoletja.ppt
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/ZGO_8r_11_01_Uspehi_slovenskega_naroda_na_prelomu_19_stoletja.ppt
https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/LUM_8r_10_01_USTVARJALNICA.docx
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/LUM_8r_10_01_USTVARJALNICA.docx


ŠPO Naloge: 
- V tem tednu si izberem svojo lastno športno aktivnost, ki mi najbolj ustreza. 
- Lahko ponovim športno aktivnost, ki sem jo že opravljal v času šolanja na daljavo 
(tabata, krepilne vaje, fartlek, Taichi, joga,…).  
- Vsaj dvakrat v tednu  grem na sprehod ali lahkotni tek v naravo. 
- Aktivnost opravim tako, da se zadiham in pospešim bitje srca.  
Dodatno , če želim: 
 
- na spodnji povezavi opravim trening joge (poudarek na prožnosti hrbtenice): 
https://siol.net/planet-tv/novosti/joga-z-brigito-langerholc-3-vadba-523719 
 

 

Moram znati: 
- Opravim aktivnost po lastnem 
izboru, ki mi je najbolj všeč, ali si 
izberem svojo najljubšo aktivnost, ki 
sem jo že vadil v času šolanja na 
daljavo ali grem na sprehod, lahkotni 
tek v naravo. 
- Izbrano aktivnost izvedem vsaj 
dvakrat v tednu. 
- Cilj je , da se zadiham in dvignem 
srčni utrip nad 120 udarcev na 
minuto. 
 

 

KEM Navodila: 
- po navodilih prepišem učno snov- HALOGENI ELEMENTI 

- rešim vprašanja v učbeniku na strani 75 in v Zvezku za aktivno učenje na strani 

32. 

POVEZAVA KEM_8ab_11_01 
 

- spoznam osnovne značilne lastnosti 

in uporabo halogenih elementov in 

žlahtnih plinov 

 

 

 BIO Navodila: 
- iz priloženega gradiva si s pomočjo danih linkov ogledam: zgradbo zoba, 

poimenovanje zob, številčenje zob 

- preverim svoje znanje z reševanjem nalog v Zvezku za aktivno učenje na str. 47 

nal. 4 ter str. 48, nal. 5, 6 

POVEZAVA BIO_8ab_11_01 
 

 
- spoznam zgradbo zoba, številčenje 

zob, poimenovanje zob 

 

 

FI 2  
- Preverim rešitve naloge preteklega tedna. 

Moram 
znati 

Če želim dodatno 
znanje: 

 

https://siol.net/planet-tv/novosti/joga-z-brigito-langerholc-3-vadba-523719


 
- Prepišem snov. 
 
- Glasno preberem ure iz naloge.  
 
- Rešim nalogo na spletni povezavi (dodatna naloga). 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FI2_8ab_11_01.pdf  
 
 

Moram znati: 
- Naučim se 
povedati, 
koliko je ura 
na uradni in 
neuradni 
način. 
- Glasno 
berem in 
vadim 
izgovarjavo. 
 

 
- Utrjujem izražanje 
ure preko 
interaktivne naloge. 

NI 2 1. Naloga: Napiši 3. sklon (predloge in člen). 

 

2. Naloga: Ponovitev besedišča (člen ter samostalnik). 

 
3. Naloga: Ponovitev 4. sklon  

(Akkusativ – koga? kam?) 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/NI2_8ab_11_02.pdf  

- vadim ter utrdim 3. sklon (predlog 

in člen). 

-prevedem in ponovim člen/spol 

samostalnika. 

 

- razvrstim samostalnike v 

razpredelnico (po spolu). 

- napišem povedi v 4. sklonu. 

 

 

 

OGU Naloga 

Preko spodnje povezave ponovim znanja o umetnih masah. 

http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/newpage6.h

tm  

 

-ponovim, kaj vem o umetnih 

masah, kje jih uporabljamo, ali so 

vedno koristne, ali so vse okolju 

škodljive. 
 

 

ROM Oglej si (enostaven) program za izdelavo spletnih strani, npr. NVU. 
Program dobiš na naslednjem naslovu: 
http://www.nvu.com/  
Če ti starši dovolijo, si ga prenesi in namesti na računalnik. 
 

• prenesti in namestiti program 
NVU za izdelavo spletnih strani 

• napisati enostavno spletno stran 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FI2_8ab_11_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/NI2_8ab_11_02.pdf
http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/newpage6.htm
http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/newpage6.htm
http://www.nvu.com/


V njem pišemo spletno stran, brez da bi morali pisati značke v HTML jeziku. Seveda je 
dejansko spletna stran še vedno napisana v HTML jeziku, ki ga brskalnik interpretira – 
prebere in izvede posamezen ukaz. 
Tak način urejanja spletnih strani je piscu (programerju) bolj prijazen, predvsem pa ni 
potrebno, da ravno programer piše spletno stran. 
 
Poskusi narediti enostavno spletno stran, ki vsebuje naslov, podnaslov, kratko 
besedilo. 
Vstavi tudi sliko. Sliko si prej shrani v lokalno mapo na računalniku, kjer boš izdeloval 
to spletno stran. 
Poskusi na sliko vstaviti hiperpovezavo do tistega mesta, kjer si sliko dobil. 
 
Naredi seznam in v njem vsaj 3 hiperpovezave do drugih spletnih mest. 
 
Vstavi še čisto enostavno tabelo. 
 
Na koncu spletne strani dodaj datum zadnje spremembe. 
 
Spletno stran že vmes shrani s končnico .html in jo preizkušaj delovanje v brskalniku. 
Občasno shranjuj. Predogled vidiš tudi v programu NVU spodaj, kjer so zavihki, med 
katerimi preklapljaš (Normalno, HTML značke, Izvorna koda, Predogled). 
 
Primer enostavne spletne strani, narejene z urejevalnikom NVU, si lahko ogledaš tule: 
http://www2.arnes.si/~scof/Informacije_o_NVU.html  
 
Izdelek mi pošlji na e-mail naslov. 
 

• dodati kratko besedilo, naslov, 
podnaslov 

• dodati sliko 

• dodati hiperpovezave 

• ustvariti seznam 

• dodati datum zadnje spremembe 

• shraniti spletno stran (.html) in jo 
prikazati z brskalnikom 

 
 

GUM Naloge:  

Ponovim in utrdim snov o glasbenih oblikah. 

Poslušam zvočni posnetek - Joahannes Brahms: Wiegenlied. 

Ugotovim glasbeno obliko skladbe na posnetku. 

Poznam nazive izbranih vokalnih in 

vokalno-inštrumentalnih glasbenih 

oblik. 

Utrdim znanje o glasbenih oblikah. 

 

 

http://www2.arnes.si/~scof/Informacije_o_NVU.html


Preverim, če sem učiteljici poslal odgovore na vprašanja iz prejšnjih tednov. 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/GUM_8ab_11_01.pdf  
 

LS 1  Iluzije, ki jih lahko narediš sam. 
NAVODILO ZA DELO  Oblikuj, nariši eno od spodaj ogledanih iluzij (npr 3D roke) 
Navodilo najdeš v spodnjem pdf dokumentu "ILUZIJE, KI JIH LAHKO NAREDIŠ SAM". 
Skeniraj svojo risbo 3D roke, ki jo najprej preneseš na svoj računalnik. Risbo roke 
lahko tudi fotografiraš s telefonom in jo preneseš na svojo elektronsko pošto. Šele 
nato jo lahko preneseš še v svoj računalnik. Če poznaš kakšen drug način prenašanja 
tvoje risbe 3D ROKE, ga tudi lahko uporabiš. Svetujem ti, da risbo 3D roke shraniš v 
JPEG format in jo oddaš v odložišče. Seveda lahko nalogo tudi poenostaviš in 
enostavno slikaš svoj izdelek.. 

Povezava: ILUZIJE, KI JIH LAHKO NAREDIŠ SAM  

file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/7.r%20ILUZIJE%20Petra%20Novak%20Trobentar%20(3).pdf 

 

-Oblikovanje prostorske tvorbe iz 
odpadnih gradiv - lonček. 
- Širjenje likovnega obzorja. 
- Oblikovanje in  posredovanje 
likovne naloge.                                                                                                                                                  
- Vrednotenje – ocenjevanje likovne 
naloge. 
-  Ohranjanje stikov z učiteljem. 
 

 

ŠSP Naloge: 
- Poskrbim, da sem športno aktiven  vsaj eno uro v tednu. 
- Športno aktivnost si izberem sam, kar mi je najljubše. 
- Ogledam si spodnjo povezavo in spoznam priljubljeno igro učiteljeve mladosti in 
mladosti vaših staršev - FRNIKULANJE: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=aWScNVTZOTdXVftYJf7uNCjw 
 
 

- Poskrbim, da sem športno aktiven 
in se dobro počutim. 
- Med vadbo začutim pospešeno bitje 
srca in sem po končani vadbi prijetno 
utrujen. 
- Spoznam igro frnikulanja, če imam 
možnost se v igri tudi  preizkusim.  
 

 

MAT 
- 

DOP 

Ponovi, kaj je koordinatni sistem. 
Iz česa je sestavljen? 
Kje je izhodišče, kje x os in kje y os? 
Kako jih ustrezno označimo. 
Kako označimo enote na posameznih koordinatnih oseh? 
Kako prikažemo točko v koordinatnem sistemu? 
 
Vsaka točka v ravnini ima dve koordinati x in y. Prva je x in pomeni odsek na x osi, 
druga je y in pomeni odsek (odmik od izhodišča) na y osi.  

• narisati koordinatni sistem 

• označiti koordinatni osi, 
izhodišče, enoti 

• narisati / vnesti točke 

• povezati točke v lik 

• iz slike razbrati podatke 

• določiti ploščino trikotnika  
(po obrazcu) 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/GUM_8ab_11_01.pdf
file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/7.r%20ILUZIJE%20Petra%20Novak%20Trobentar%20(3).pdf
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=aWScNVTZOTdXVftYJf7uNCjw


 
 

𝑇(𝑥, 𝑦)  
𝐴(3, 2)   pomeni 3 po x osi in 2 po y osi 
𝐵(−3, −2)    pomeni -3 po x osi in -2 po y osi 
𝐶(1, −2)    pomeni 1 po x osi in -2 po y osi 
 
Nariši te točke v koordinatnem sistemu. Točke ustrezno označi. 
Nato jih poveži. Kaj dobiš? 
Če se da, izračunaj ploščino tega lika.                  R: 𝑝 = 8 𝑐𝑚2 
 
Rešuj naloge o koordinatnem sistemu, točkah na naslednji povezavi: 
https://www.interaktivne-
vaje.si/matematika/linearna_funkcija/koordinatni_sistem.html  
 

https://www.interaktivne-vaje.si/matematika/linearna_funkcija/koordinatni_sistem.html
https://www.interaktivne-vaje.si/matematika/linearna_funkcija/koordinatni_sistem.html

