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NAVODILA ZA INDIVIDUALNO DELO OB ZAPRTJU ŠOLE 
 
5. TEDEN: 13.–17. 4. 2020  
 
ODDELEK: 

 
9. A 
 

 

RAZREDNIK: Brigita Škufca, brigita.skufca@guest.arnes.si 
Vsi učitelji so dosegljivi na e-naslovih, ki so objavljeni na 
spletni strani OŠ Gorje.  
 
 

 
 
 
 

PREDMET UČITELJ VSEBINA 

 

SLJ 

 

4 šolske 

ure 

 

Tatjana 

Pintar 

1. ura: velikonočni ponedeljek 

2. ura: moderna I-učbenik 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index.html 

3. ura: DZ samostojno reševanje od strani 189–193 (Kette in Murn). Od 

193 do 2010 je v večini že rešeno (Župančič in Cankar) 

4. ura: zoom videokonferenca petek, 17. 4. ob 12.00 

MAT 

4 šolske 

ure 

Andreja 

Potočnik 

 

1. ura: velikonočni ponedeljek  

 

 

2. ura: 4-strana piramida - utrjevanje znanja: učbenik str. 162/6ab, 8., 

10., 13. (preverjaj sproti pravilnost nalog v rešitvah). 

 

 

3. ura: Pravilna 3-strana piramida  

- poglej razlago, 

- po ogledu v zvezek prepiši tabelsko sliko, 

- reši U str. 162 / 6.č (Pomoč: podane imaš podatke , ), 7. (Pomoč: 

primerjaj prostornini, enačbi za izračun prostornine, dimenzije in). 

(preverjaj sproti pravilnost nalog v rešitvah). 

 

mailto:brigita.skufca@guest.arnes.si
https://youtu.be/eDonuyKrvwU
https://youtu.be/eDonuyKrvwU
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/EbmnjFwjFehLsmzSWHEUpCIBlqbwcRG7VXfqojrotbEFLw?e=mMtYeO
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/EbmnjFwjFehLsmzSWHEUpCIBlqbwcRG7VXfqojrotbEFLw?e=mMtYeO
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4. ura: Enakoroba 3-strana piramida 

- poglej razlago,    

- po ogledu v zvezek prepiši tabelsko sliko, 

- na spletu pobrskaj, zakaj mu rečemo tudi tetraeder in - pravilni 

četverec,  

- reši U str. 163 / 9. 

(preverjaj sproti pravilnost nalog v rešitvah). 

 

TJA 

3 šolske 

ure 

Brigita 

Škufca 

 

1. ura: Easter Monday 

 

 

2. ura: Yellowstone’s attractions 

 

a)  oglej si video posnetke 

video 1   video 2     video 3     video 4 

b)  V zvezek naredi miselni vzorec (vir: UČB. str. 62, 63 + video 

posnetki) -izpiši glavne informacije, ne piši celih povedi), do petka 

17. 3. mi pošlji sliko miselnega vzorca. NE POŠILJAJ V KANAL!!!! 

Pošlji mi sporočilo v eAsistent. 

     

     3.     ura:   EXTRA EXERCISES 

a) DZ str.46  Exercise 1B 

b) UČB. str. 64:  Ex. 1 – 7 (rešuj v učb.) 

LUM 

1 šolska 

ura 

Primož 

Poklukar 

 

               Prostorsko oblikovanje: scenski prostor za valeto. 

Nadaljevanje dela.  

 

LS 3 

 

Primož 

Poklukar 

 

Anamorfoza. Nadaljevanje dela. Izdelek slikaš in/ ali posnameš 

kratek video do vključno 16. 4. 2020 

GUM  

1 šolska 

ura 

Tadej 

Šepec 

- Ogled koncerta od 1:02:00 - 1:08:00 (skupno 6 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=M9ZCgC81kII  

- Razmišljanje o možnostih svojega glasbila, posneti kratko melodijo 

(neobvezno) 

- Osnove računalniškega programa Ableton (neobvezno, navodila 

sodelujočim sledijo). 

https://youtu.be/7_EWFCAo4FY
https://youtu.be/7_EWFCAo4FY
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Eb6gMM_k4FNImBhhWmOOSeEB9aQNrUgSVUzRY27OHOAHXg?e=YweG8I
https://osgorje-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marijar_osgorje_si/Eb6gMM_k4FNImBhhWmOOSeEB9aQNrUgSVUzRY27OHOAHXg?e=YweG8I
https://www.youtube.com/watch?v=b8mxCUf3gj8
https://www.youtube.com/watch?v=AKoFN9brF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ywv_x4T7R4g
https://www.youtube.com/watch?v=lMLo0E66O8A
https://www.youtube.com/watch?v=M9ZCgC81kII
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GEO 

2 šolski 

uri 

Klavdija 

Koman 

 

1. ura: V spletni učilnici so vprašanja, na katera odgovoriš v tem tednu. 

 

 

2. ura: Ponovitev “Kras” 

Sestavi in zapiši 6 vprašanj na temo Dinarskokraške pokrajine 

(naravne in družbenogeografske značilnosti). Na vprašanja tudi 

odgovori. Pošlji mi narejen izdelek v spletno učilnico 9. razreda GEO. 

 

ZGO 

2 šolski 

uri 

Vesna 

Leban 

1. ura: velikonočni ponedeljek 

 

2. ura: Junakom borbe naj slede junaki dela (str. 114 – 116) 

Natančno preberi snov v učbeniku in si oglej si kratek filmček na 

Youtubu – NOVA OBLAST (avtor Simon Purger). Vsebina filmčka se 

nanaša tudi na naslednjo šolsko uro. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=KSp2p8zuJ

N4&feature=emb_logo 

Odgovori na vprašanja PONOVIMO na str. 116 v zvezek. 

Nariši grb povojne Jugoslavije (str. 116) in nariši zemljevid 

Socialistične federativne republike Jugoslavije ter vanj vriši vse 

republike. 

Kaj pomeni geslo bratstvo in enotnost? 

Katere institucije so poleg predsednika Tita krepile enotnost 

Jugoslavije? 

 

FIZ 

2 šolski 

uri 

Jera 

Stojko 

1. ura: ELEKTRIČNI TOK 

● Preberi: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index.html 

● Spoznaj se z električnim tokom, izolatorji in prevodniki. 

● Več v priloženih navodilih. 

2. ura: UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA 

● V učbeniku na straneh 114-116 in v eučbeniku si preberi o 

učinkih električnega toka.  

● Izpolni miselni vzorec (v navodilih). 

● Poglej si aplikacijo, ki jo bomo kasneje uporabljali (naslov je 

v navodilih). 

● Več v priloženih navodilih. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=KSp2p8zuJN4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=KSp2p8zuJN4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=KSp2p8zuJN4&feature=emb_logo
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index.html
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KEM 

2 šolski 

ure 

Mira 

Žemva 

1. ura: Prosim, da v tem tednu vsi sledite navodilom za preverjanje, ki 

jih boste dobili preko sporočil v komunikaciji (kanali), najbolj 

verjetno v sredo popoldan. Prosim, da mi odgovorite. Kanali so 

primerni za komuniciranje, ,ker vsi vidimo, kaj sošolci odgovarjajo, 

moja priporočila, popravke, kot bi bili v razredu. Vaše sodelovanje si 

beležim. 

Naloga tega tedna so karboksilne kisline. Naslov v zvezek, učbenik 

str. 64. Izpiši zraven funkcionalno skupino, ki je za njih značilna in jo 

poimenuj. 

Najbolj znana je etanojska kislina, napiši njeno ime in formulo v 

zvezek. (str. 65.) 

Opiši njen nastanek ( spomni se naravoslovnega dneva 

biotehnologija ali beri iz učbenika) in napiši enačbo. 

 Uporaba te kisline. 

Napiši z imeni še nekaj karboksilnih kislin, ki jih srečamo  v 

vsakdanjem življenju 

 

2. ura: Razloži topnost kislin v vodi (učbenik str. 65) 

Pojasni zakaj so kislega okusa. (str. 66.), spomni se oksonijevega 

iona. 

Karboksilne kisline so šibke kisline v primerjavi z anorganskimi 

(HCl,…), potrebna pa je previdnost pri delu z njimi. Napiši nekaj 

priporočil. 

Spodnji dve vprašanji sta bolj zahtevni in naj jih rešujejo učenci z 

oceno 4 in 5. 

Nevtralizacija je reakcija med kislino in bazo. Oglej si to reakcijo na 

str. 67. in poskusi z besedami opisati, kaj se pri reakciji dogaja. 

Kako prepoznamo soli, ki nastanejo. Kakšno je poimenovanje. Oboje 

razloži. 

 

POK 

2 šolski 

uri 

 

Mira 

Žemva 

            Velikonočni ponedeljek 

BIO 

2 šolski 

Mira 

Žemva 

 

1. ura: 

Prosim, da v tem tednu vsi sledite navodilom za preverjanje, ki jih 

boste dobili preko sporočil v komunikaciji (kanali), najbolj verjetno v 
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uri sredo popoldan. Prosim, da mi odgovorite. Kanali so primerni za 

komuniciranje, ,ker vsi vidimo, kaj sošolci odgovarjajo, moja 

priporočila, popravke, kot bi bili v razredu. Vaše sodelovanje si 

beležim 

V tem tednu bomo spoznavali  nastanek Zemlje in razvoj živih bitij 

skozi posamezna obdobja. 

V zvezek napišite naslov: Razvoj življenja skozi zgodovino 

 Učbenik opisuje nekaj hipotez (domnev) o nastanku Zemlje in prvih 

živih bitij. Napiši jih v zvezek. (str.86. in str., str. 88) 

 https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#39  pod številko 5.1., 

če na prvi strani, ki se ti pokaže, odtipkaš kazalo (tri vodoravne 

črtice) 

 Kaj se je dogajalo s kontinenti skozi različna obdobja(str. 91. in 92.) 

Kaj pomeni premik kontinentov za živa bitja (str. 92.) 

Lahko si ogledaš tudi na spodnjem naslovu.  

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71 

 

2. ura:  ·        

Oglej si tabelo na str. 87 in poskusi za vsako obdobje (paleozoik, 

mezozoik, kenozoik) napisati kaj se je v tem obdobju dogajalo z 

živimi bitji. Zapis naj bo za rastline in živali posebej. 

Poskusi iz tabele ugotoviti kdaj so bila izumrtja živih bitij in kaj bi bil 

lahko njihov vzrok. 

 Lahko si ogledaš na spodnjem naslovu pod 6.7.2 

 https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71 

Katero dobo bi lahko poimenovali doba dinozavrov 

Katero obdobje bi lahko poimenovali doba sesalcev 

Dodatna naloga za učence, ki jih zanima razvoj dinozavrov in 

sesalcev. V kakšne oblike vse so se razvijali tako dinozavri kot 

sesalci. 

ŠPO 

2 šolski 

uri 

Nenad 

Pilipovič 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 60 minut), vse delate v 

stanovanju ali zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike 

Slovenije!!!: 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#39
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9#71
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- vzdržljivost  

1. za ogrevanje: hoja 5 minut po stopnicah ali stopanje na stol v 

stanovanju (ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje - NUJNO sami 

ali s starši), atletska abeceda (6 vaj), krepilne in raztezne 

gimnastične vaje; 

2. glavni del ure: hoja 25 minut po stopnicah ali stopanje na stol v 

stanovanju (ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje (srčni utrip 120-

160) - NUJNO sami ali s starši). 

- vadba za Športni karton (okvirno 30 minut). 

3 x 25 trebušnjakov, 3 x 10 sklec, 2 x 30 s stabilizacije trupa, poligon 

nazaj, taping z roko, skok v daljino z mesta, predklon trupa. Poglej si 

spletno stran SLOfit. 

SZJ 

2 šolski 

uri 

Vesna 

Leban 

1. ura: Upam, da ste si naložile na telefone aplikacijo SZJ, si ogledale 

Nove kretnje v SZJ 

SZJ je tako kot drugi jeziki živ jezik, ki se spreminja, dobiva novo 

besedišče itd. Med drugimi je pred kratkim dobil tudi novo kretnjo 

za koronavirus in izolacijo. Kakšni sta? 

Na spodnji povezavi do oddaje IZODROM (3.4.2020) si poglej 

petminutni odsek, ki govori o današnji vsebini – učiteljica angleščine 

in tolmačka znakovnega jezika vam bo razložila, kako na Zavodu za 

gluhe poteka pouk na daljavo in vam pokazala novi dve kretnji (od 

14 do 19 minute oddaje): 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262 

In če koga zanima - še spletna stran časopisa Večer - intervju s tremi 

tolmačkami SZJ, ki v času koronavirusa tolmačijo vladne konference 

o tem, kakšno je njihovo delo: 

https://www.vecer.com/informacije-v-znakovnem-jeziku-tolmacijo-

tako-zavzeto-da-jih-mravljinci-v-nogah-10152963 

2. ura: Kretnje za oblačila – drugi del. Še nekaj listov slikovnega 

slovarja (oblačila) vam bom pripela v kanal SZJ. Vsako besedo s 

poslanih listov odtipkaj še v spletni slovar, da vidiš kako se odkreta, 

nato jo ponovi. Mislim, da ti bo šlo. Nato napiši na list 7 povedi z 

novimi besedami in jih odkretaj v znakovnem jeziku. V prihodnjih 

urah bi se pa kdaj dobili na videokonferenci in ponovili to v živo, ste 

za? 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262
https://www.vecer.com/informacije-v-znakovnem-jeziku-tolmacijo-tako-zavzeto-da-jih-mravljinci-v-nogah-10152963
https://www.vecer.com/informacije-v-znakovnem-jeziku-tolmacijo-tako-zavzeto-da-jih-mravljinci-v-nogah-10152963
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ŽČZ 

2 šolski 

uri 

 

Klavdija 

Koman 

 

// 

 

SPH 

2 šolski 

uri 

 

Asja 

Sodja 

               // 

RVT 

2 šolski 

uri 

 

Mija 

Rihtaršič 

 // 

IŠP 

2 šolski 
uri 

 
Nenad 
Pilipovič 

Razvoj motoričnih sposobnosti (okvirno 60 minut), vse delate v 

stanovanju ali zunaj v skladu z navodili NIJZ in Vlade republike 

Slovenije!!!: 

vzdržljivost  

1.   za ogrevanje: hoja 5 minut po stopnicah ali stopanje na stol v 

stanovanju (ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje - NUJNO 

sami ali s starši), atletska abeceda (6 vaj), krepilne in raztezne 

gimnastične vaje; 

2.    glavni del ure: hoja 25 minut po stopnicah ali stopanje na stol v 

stanovanju (ali zunaj hoja, tek, rolanje, kolesarjenje (srčni utrip 

120-160) - NUJNO sami ali s starši). 

vadba za Športni karton (okvirno 30 minut). 

3 x 25 trebušnjakov, 3 x 10 sklec, 2 x 30 s stabilizacije trupa, poligon 

nazaj, taping z roko, skok v daljino z mesta, predklon trupa. Poglej si 

spletno stran SLOfit. 

 

PRIPOROČILO ZA VSAK DAN: 

Piši dnevnik, raziskuj zakladnico ... naredi si bogate dneve z domačimi. 

Na RTV SLO 1 si vsako dopoldne od 9.10 - 10.00 lahko ogledaš zanimivo poučno oddajo IZODROM. 

 

Tatjana Pintar,  

pomočnica ravnateljice 


