
UČENJE NA DOMU – 9. B 
 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih 

med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje, in sicer preverite, v kolikšni meri ste cilj 

dosegli. Vsak petek učenci od 1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kolikšni meri ste cilje dosegli, učenci od 6.–9. razreda 

pa učitelju, ki predmet poučuje. Ni potrebno, da podatke sporočite, kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.     

  

TEDENSKI NAČRT DELA ZA 9. B  
9. B PREDMET NALOGE CILJI KAKO MI JE 

ŠLO 

 ☺         

  

S L J 

 

 

 

 

Rešim naloge v delovnem zvezku Brihtna glavca 
(poglavje o uradnem pismu in podredno zloženi 
povedi). 
 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/SLJ_9b_06_01.pdf  

 
 
DOPOLNILNI POUK SLJ 
 (20. 4. do 24. 4. 2020) 
Rešuj vaje za utrjevanje pravopisa na spodnji 
povezavi: 
https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html 
 
Če imam vprašanje ali če se mi pri delu zatakne, 
pišem učiteljici Urši. 
 

 
 

- Ponovim podredno zloženo poved. 
- Znam tvoriti uradno pismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Zapisati znam besede s kritičnimi glasovi. 
- Nikalnico pišem ločeno od glagola. 
- Pravilno znam zapisati lastna imena. 
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DODATNI POUK SLJ 
(20. 4. do 8. 5. 2020) 
Preberi razpis in ustvari svoj strip v skladu z navodili 
razpisa: 
 
https://www.zivelstrip.net/natecaj-za-strip-in-
animacijo-2020/ 
 
Izdelek pošljem učiteljici Urši do 11. 5. 
Razpis je podaljšan do 14. 5., ko je tudi rok za oddajo 
del. 
 

 
- Tvoriti znam besedilno vrsto/književno 

vrsto strip. 
- Medpredmetno povezujem z LUM. 
- Pravopisno in slovnično pravilno 

uporabljam in zapisujem besede. 
 -     Predstaviti in ustvariti znam književno 
osebo, književni prostor in književni čas. 

MAT  
VIII PRIZMA 
1 Opis prizme in vrste prizem 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/MAT_9b_06_01.pdf  
 
Naloge: 

- S pomočjo razlage, ki je zapisana preko 

zgornje povezave in SDZ 3.del, str.106, 107, 

108 in 109 si zapišimo zapis v zvezek 

- Rešujemo naloge v SDZ 3.del str. 110, 111, 112 

in 113. 

 
V torek, 21. 4. 2020 bomo ob 11. uri prisotni 
na video uri, kjer lahko vprašamo, če česa ne 
razumemo, lahko pa to storimo kot doslej 
preko e pošte. 
 
 
 

 
 -spoznam prizmo in pojme: osnovni rob, 
stranski rob, osnovna ploskev, stranska ploskev, 
telesna, višina, plašč, diagonala mejne ploskve, 
telesna diagonala, 
- vse pojme prikažem na modelu in jih 
opredelim, 
- opredelim pravilno prizmo in enakorobo 
prizmo. 
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2 Površina štiristranih prizem 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/MAT_9b_06_02.pdf   
 
Naloge: 
-V SDZ 3.del rešimo naloge na str.115, 116, 
118/10.naloga, 122, 123/21b in 127/30. 

 
 
 
DODATNI POUK MAT 
V brskalniku vpiši : Spletno reševanje nalog DMFA, 
klikni in poišči naloge za svoj razred. 
 

-narišem mreže različnih štiristranih prizem (tudi 
s podanimi merami), 
-zračunam površine različnih štiristranih prizem, 
računam točne rezultate (ne približkov). 
 

TJA -S pomočjo učiteljičinih rešitev pregledam naloge: 
učb. str.120/8a, DZ str. 104. 
-Rešim vaje v DZ, str. 105, 106, 107, 108, 109. 
-Preberem horoskop, učb., str. 119; s pomočjo naloge 
7b, str. 120  zapišem v kaki meri moj znak horoskopa 
opiše moj značaj. 
-Oblikujem trinajsti znak horoskopa (ga poimenujem, 
opišem značilnosti, ilustriram). 
-Pošljem ga učiteljici na e-naslov do 24. 4. 2020. 
-Rešim vaje v priponki. 
 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/TJA_9ab_06_01.pdf  
 
 
DODATNI POUK TJA 
-Preberem pesem Life. 
-Izberem najljubšo vrstico pesmi in jo ilustriram. 

Moram znati: 
-Pridevnike za opis oseb znam uporabljati v 
povedih. 
-Znam opisati osebo v smiselnem besedilu. 
-Besedilo znam zapisati. 
-Poznam in znam uporabljati nasprotja 
pridevnikov, ki opisujejo značaj. 
-Znam tvoriti nasprotja pridevnikom s pomočjo 
predpon. 

 
 
 
 
 
 

 
-Naučim se novega besedišča. 
-Razumem vsebino prebrane pesmi. 
-Vadim bralno razumevanje. 
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-Pesem prevedem v slovenščino ali/in napišem svojo 
pesem, v kateri ‘life’ zamenjam z ‘love’ ali ‘school’. 
-Pesem in ilustracjo pošljem učiteljici na e-naslov. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/TJA_DOD_9b_06_01.pdf  
 

-Znam uporabiti ustrezno besedišče in napišem 
svojo pesem/prevedem pesem. 

 

GEO - Preverim, če sem učiteljici posredoval oceno in 
samoevalvacijo preverjanja znanja za gospodarstvo. 
- Nadaljujem z izdelovanjem referata o izbrani 
pokrajini v skladu z merili uspešnosti. 
- Preberem dodatna navodila učiteljice: 
 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/GEO_9_06_2004_07.pdf  

 

- Izdelujem referat o izbrani pokrajini v skladu z 
merili uspešnosti. 
 

 

LUM -Likovna naloga: Oblikovanje plakata, vabila za šolsko 
valeto 2020. (glej likovna umetnost - naloga 
23.3.2020). Ponovno prosim vse tiste, ki naloge še 
niste posredovali učitelju, da to storite do torka, 21. 
4. 2020 – zadnji rok za oddajo! 

-Učitelju posredujem fotografijo likovne naloge do 21. 
4. 2020. 

- Oblikujem novo likovno nalogo (4ure+)  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/LUM_9r_06_01_USTVARJALNICA.docx  

 Posredujem rezultate (fotografijo) ustvarjenega. 

 

-Oblikovanje likovnega dela  mešanih likovnih 
področij. 

- Širjenje likovnega obzorja. 

 

 

ZGO - Učitelju posredujem (tisti, ki tega še niste storili) do   
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23.4.2020 izbrano predstavitev.  

  Sem v stiku z učiteljem. 

- Usvojim, utrdim učno snov:  

- Preverim naloge preverjanja in utrjevanja znanja  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/ZGO_9r_06_02_Preverjanje_RESITVE.docx  

- V zvezek zapišem vsebino teme: Druga svetovna 
vojna na Slovenskem  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/ZGO_9r_06_01_Druga_svetovna_vojna_na_Slovens
kem.docx  

  Ob pomoči učbenika rešim naloge v DZ str. 70-76. 
Rešitve preverim.   

 https://www.devetletka.net/index.php?r=download
Material&id=5200&file=1 , ogledam si tudi drugo 
dostopno gradivo. 

(snov bomo utrdili in preverili v prvem tednu maja 
meseca – časa bo dovolj)  

- V pomoč mi je 
pojmovnik: http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/ZGO_8r_9r_05_03_Pojmovnik.docx 

Kriteriji za vrednotenje predstavitev: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-

-Preverjanje usvojenega  znanje tematskih 
sklopov: Politične značilnosti 20.  stoletja. 

- Usvajanje  nove učne snovi: Druga svetovna 
vojna na Slovenskem. 

 - Oblikovanje in  posredovanje predstavitve 
izbrane teme. 

 - Ohranjanje stikov z učiteljem. 
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9/ZGO_789_KRITERIJI_PREDSTAVITVE_ZGODOVINA_06_20
04.docx  

 

KEM - rešim učni list UTRJEVANJE (KISLINE, BAZE, SOLI). 
Opomba: v prejšnjih navodilih ga ni bilo, čeprav je bilo 
omenjeno v navodilu.  Rešim naloge utrjevanja, jih 
fotografiram in pošljem učiteljici po e-pošti do 30.4. 
2020 
-podaljšan rok za oddajo UL-masni delež, topnost do 
24.4.2020 (potem za vse naloge iz tega sklopa dobite 
rešitve) 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/KEM_9ab_06_01.pdf  
 

-znam izračunati masni delež topljenca v 

raztopini 

-znam izračunati maso topljenca, maso topila in 

maso raztopine, če imam podano koncentracijo  

-utrjujem poglavje Kisline, baze in soli 

 
 

 

BIO --najprej s pomočjo podanih rešitev preverim, 
popravim, dopolnim svoje odgovore obeh učnih 
listov(Evolucijske prilagoditve, Vzajemna evolucija) 
- nadaljujem z novo učno temo NASTANEK NOVIH 
VRST-speciacija, preberem v učbeniku na strani 87, 88 
in odgovorim na vprašanja iz gradiva. Rešeno nalogo 
fotografiram in pošljem učiteljici po e-pošti do 
vključno 24.4.2020. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/BIO_9ab_06_01.pdf  
 

-ponovim, utrdim poglavje prilagoditve, 

vzajemna evolucija, odpornost bakterij na 

antibiotike 

-razumem na kakšen način nastane nova vrsta 

 

 

ŠPO V tem tednu ponovi trening krepilnih vaj ali tabato, ki 
jo že poznate. 
Lahka pa vsako uro športa nadomestiš tudi s polurnim 
sprehodom, obiskom bližnjega hriba ali lahkotnim 
tekom. Izberi si sebi najljubšo možnost. 
 

Moram znati: 
- Pred aktivnostjo opravim kompleks 
gimnastičnih vaj. 
- Opravim trening krepilnih vaj ali tabato. 
- Oziroma grem na daljši sprehod, krajši pohod 
ali lahkoten tek. 
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- Izmeri  si srčni utrip pred, med in po vadbi, 
sprehodu, teku.  
- Zapiši število srčnega utripa in aktivnost, ki si jo 
izvedel v dnevnik športnih aktivnosti. 
 
 Poleg aktivnosti, ki je najpomembnejša za naše telo si  
lahko prebereš v e-učbeniku (na povezavi) poglavje o 
»Zakonitosti športne vadbe in vpliv na človeka«. 
 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59752.html 

 

- Pravilno si izmerim srčni utrip pred, med in po 
končani vadbi, sprehodu, teku in ga zapišem v 
dnevnik športnih aktivnosti. 
- Po vadbi opravim raztezne vaje. 
- Uredim si svoj dnevnik športnih aktivnosti za 
celotno obdobje šolanja na daljavo. 
 
Dodatno (če želim):  
- Preberem poglavje v e- učbeniku »Zakonitosti 
športne vadbe in vpliv na človeka« 
 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59752.html 

 
 

GUM Ponovim in utrdim učno snov – JAZZ. 
Se razgibavam ob glasbi. 
Izvajam vaje za upevanje. 
Pojem skladbo Yonder come day. 
Preverim, če sem učiteljici poslal Incredibox skladbo. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/GUM_9ab_06_01.pdf  
 
 

Poznam glavne značilnosti jazz glasbe. 
Gibalno se izražam ob glasbi. 
Znam se ogreti pred petjem. 
Znam zapeti skladbo Yonder come day. 
 

 

FIZ V zvezek zapiši naslov Zaporedna vezava upornikov in 
poglej rezultate meritev naših poskusov. Na strani 
99 preberi razlago in zapiši lastnosti in formule 
zaporedne vezave.  

Dodatna razlaga:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UeAkEgKEO9s 

Znaš: - uporabljati lastnosti zaporedne vezave 
pri  računskih nalogah. 
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https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index3.html 

http://www2.arnes.si/~osljper2s/docs/fizika/elektro.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=17lvANHSbuc 

 

Reši naloge na strani 115, 116, 127/21, 128/23, 
128/24.  

Do petka pošlji povzetke in rešitve nalog 23 in 24. 

 

FI 3 - V zvezek prepišem tabelsko sliko (prislovi 
pogostosti). 
- Rešim nalogo v delovnem zvezku. 
- Rešim test iz francoske bralne značke (knjiga Tonton 
Jean et l’arbre bakonzi) in ga pošljem učiteljici po e-
pošti najkasneje do srede, 6. maja 2020. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/FI3_9ab_06_01.pdf  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/FI3_9ab_06_02.zip  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/FI3_9ab_06_03.zip  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/FI3_9ab_06_04.doc  
 

 

. Moram znati: 
- Naučim se prislove pogostosti. 
- Utrjujem pravilno rabo prislovov. 
 
 
Če želim dodatno znanje: 
- Ponovno preberem knjigo za bralno značko. 
- Ponovno poslušam posnetek zgodbe za bralno 
značko. 
 

 

 

NI 3 1. Vremenska napoved. 
(Der Wetterbericht.) 
 

- ponovim besedišče na temo »vreme«. 
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2. Preteklik – Präteritum. 
(haben_hatten/ sein_waren). 
 
3. Osebni zaimki v 4. sklonu 
(Personalpronomen im Akkusativ). 
4. Velelnik!  
(Imperativ). 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/NI3_9ab_6_teden_2_prilogi_2004.pdf 
 
 

-ponovim spreganje v pretekliku z glagoloma 
imeti/biti (haben/sein). 

 
 

- ponovim ter utrdim zaimke v 4. sklonu. 
 
- znam uporabiti oblike velelnika. 
 

 

ŠAO Pisno odgovorim na vprašanja. Odgovore pošljem 
učiteljici na njen e naslov. 
1. Od kod izvira igra šaha?  
2. Kaj pomeni stih: V njegovem času ni bilo drugih   
vojn razen tistih na osemvrstnih ploščah ? 

3. Kako se je razvijal šah v Sloveniji? 

4. Ali je bila igra šaha ves čas v zgodovini dovoljena 
ženskam? Kako si to razlagaš? Zakaj je ena 
najmočnejših figur pri šahu ravno kraljica? 

5. Zapiši tri svetovne šahovske velemojstre in tri 
slovenske velemojstre. 

 

-poznam zgodovino razvoja šaha 

-poznam potek razvoja šaha v Sloveniji 

-razumem vlogo žensk pri igri šaha 

-poznam svetovne in slovenske šahovske 
velemojstre 

 

 

OGUm Zapiši  vsaj 3 predmete, ki jih imate doma in so 
narejeni iz umetnih mas. Lahko jih tudi fotografiraš. 
Zapiši v čem je prednost, da so narejeni iz umetnih 
mas?  
Iz katerih naravnih materialov bi lahko bili narejeni?  
Odgovore pošljem  na učiteljičin e naslov do  
6. 5. 2020. 

-prepoznam izdelke iz umetnih mas 
-poznam prednost umetnih mas pred gradivi z 
naravnih materialov 

 

 

IŠPo V tem tednu bom s pomočjo gradiva, ki ga najdem na 
spodnjih povezavah z žogo izvajal/a krepilne vaje in 

Moram opraviti: 
-Opravim, utrdim, znanje nalog iz preteklih 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/NI3_9ab_6_teden_2_prilogi_2004.pdf
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utrjeval/a praktično in teoretično znanje o zgornjem 
servisu, napadalnem udarcu in bloku.  
 
-Krepilne vaje z žogo 
https://www.youtube.com/watch?v=_dm1Zb2vZ28 
 
-Praktični prikaz zgornjega servisa 
https://www.youtube.com/watch?v=wCLM9ze49ac 

 

-Vaje napadalnega udarca 

https://www.youtube.com/watch?v=SrFJOWJZaDc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C76NSXZnkKs 

 
-Koraki učenja elementa blok obrambe 
https://www.youtube.com/watch?v=avD5UvMudJ0 
 
Utrdim in ponovim vsebine  sojenja v odbojki  
 
https://sites.google.com/site/9arazred/ 

 
 

tednov 
–S pomočjo povezav krepim mišice,  
- utrdim in dogradim teoretično in praktično 
znanje o zgornjem servisu, napadalnem udarcu 
in blok obrambi pri igri odbojke. 
-utrdim znanje o sodniških znakih pri igri 
odbojke 
 
-Skrbno si beležim spremljanje  vadbe v 
DNEVNIK ŠPORTA  
 
Dodatno znanje (če želim): 

-s stiskanjem gumice krepim prstne mišice,  
-z očetom, mamo se pomerim v igri Zmoreš 
položiti mojo roko na mizo. (če imam možnost 
posnamem video izvedbo posameznega 
elementa in ga pošljem učitelju, učiteljici). 
 ☺ ☺ ☺ 

 MAT-
DOP 

Ponovi in utrdi reševanje enačb. Rešuj primere. 
Najavam spletno stran www.iucbeniki.si , na kateri 
izbereš učbenik MAT 9 in poiščeš ustrezno vsebino. 
 
Obravnavali ste reševanje različnih (linearnih) enačb: 
- enačbe z oklepaji: 
http://www.iucbeniki.si/mat9/865/index.html  
 
- enačbe z ulomki: 
http://www.iucbeniki.si/mat9/866/index4.html  
 
Z listanjem (naprej in nazaj), poišči (ustrezne) naloge. 

- uporabiti ekvivalentno preoblikovanje enačb 
- poiskati rešitev enačbe 
- narediti preizkus 
- preveriti, ali je rešitev v osnovni množici 
- zapisati množico rešitev 
- reševati enačbe z oklepaji 
- reševati enačbe z ulomki 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dm1Zb2vZ28
https://www.youtube.com/watch?v=wCLM9ze49ac
https://www.youtube.com/watch?v=SrFJOWJZaDc
https://www.youtube.com/watch?v=C76NSXZnkKs
https://www.youtube.com/watch?v=avD5UvMudJ0
https://sites.google.com/site/9arazred/
http://www.iucbeniki.si/
http://www.iucbeniki.si/mat9/865/index.html
http://www.iucbeniki.si/mat9/866/index4.html


 

 
Iz vsakega sklopa enačb reši vsaj 5 primerov enačb. 
Rešuj postopoma, uporabi ekvivalentno 
preoblikovanje enačb: 
Na obeh straneh enačb lahko: 
- prištejemo ali odštejemo isto število 
- lahko množimo ali delimo z istim številom, ki ne 

sme biti 0 
 
Na levi strani želimo dobiti samo neznanko, npr. x, za 
katero bomo nato lahko prebrali njeno vrednost. 
 
Ko imamo vrednost neznanke, moramo še preveriti, 
ali se ta rešitev nahaja v osnovni množici. Če se, jo 
zapišemo v množico rešitev. Če pa se ne, jo ne 
zapišemo v množico rešitev. 
 
Pri enačbah je dobro narediti tudi preizkus. Vstavimo 
vrednost rešitve v levo stran enačbe (levi izraz) in 
izračunamo njegovo vrednost. Nato vstavimo 
vrednost rešitve v desno stran enačbe (desni izraz) in 
izračunamo njegovo vrednost. Če sta vrednosti leve in 
desne strani enaki, dobimo rešitev. Zanjo pa moramo 
še vedno preveriti, ali se nahaja v osnovni množici. 
Glej rešene in vodene primere na spletni strani 
www.iucbeniki.si , v samostojnih delovnih zvezkih in v 
zvezkih (šolska snov). 
 
Če boš imel težave, mi napiši e-pošto na e-mail 
naslov: sandi.cof@guest.arnes.si 
 

http://www.iucbeniki.si/
mailto:sandi.cof@guest.arnes.si

