
PLAN DELA V 3. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)  

PON 
 

TOR SRE ČET PET 

 

1. 
DRUŽBOSLOVJE        
 SLOVENŠČINA 
 

2. 
GOSPODINJSTVO/  
NARAVOSLOVJE 
                  

3. 
ŠPORT  
RAZREDNIKOVA U.  
   

 

 

1. 
MATEMATIKA  
GOSPODINJSTVO  

2. 
SLOVENŠČINA  
 ANGLEŠČINA        
           

3. 
TEHNIKA IN  
TEHNOLOGIJA 

 

 

1. 
 MATEMATIKA  

2. 
NARAVOSLOVJE IN  
IZBIRNI PREDMET 

3. 
SLOVENŠČINA IN  
LIKOVNA UMETNOST 

 

 

1. 
 SLOVENŠČINA 

2. 
DRUŽBOSLOVJE/ 
NARAVOSLOVJE IN 
 ANGLEŠČINA  

3. 
GLASBENA  
UMETNOST   
 ŠPORT 

 

 

1. 
DRUŽBOSLOVJE/ 
NARAVOSLOVJE 
 

2. 
MATEMATIKA IN  
TEHNIKA IN 
TEHNOLOGINA 
 

3. 
ŠPORT IN  
IZBIRNI   ŠPORT 
 

 

 
Opombe, vaša sporočila učiteljem … 
 



UČENEC 8. RAZREDA 

 V PETEK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

 

1. DRUŽBOSLOVJE/ NARAVOSLOVJE 
 

2. MATEMATIKA IN  
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 

3. ŠPORT IN IZBIRNI 
ŠPORT 
 

 

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

DRUŽBOSLOVJE 
 

1. Danes boš ponovil kakšno je bilo življenje v SREDNJEM VEKU. Oglej si 
posnetke o življenju na gradu in srednjeveški grad.  
https://www.youtube.com/watch?v=4m6F7-B8DXs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=px0Z8SVRpNI 
 
2. V zvezek napiši KAKŠNI SO BILI GRADOVI? ZAKAJ SO IMELI GRADOVI 

OBZIDJE? KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE V SREDNJEM VEKU? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4m6F7-B8DXs
https://www.youtube.com/watch?v=px0Z8SVRpNI


MATEMATIKA IN TEHNIKA IN  TEHNOLOGIJA 

Danes boš opazoval števec v avtu. 

Če imate avto, opazuj, kako se premika kazalec na števcu pri vožnji. 

  

ČAS in hitrost STA POVEZANA. 

Pri hitrosti 40 km/h (40 kilometrov na uro) prevozi avto v 1 uri 40 kilometrov. 
To pomeni, da bi s to hitrostjo prišli v Novo mesto, ki je oddaljeno okoli 40 
km,  v eni uri. 

  

Opazuj v vašem avtu doma. 

Katero največjo hitrost bi lahko imel (glede na števec)?  

_______km/h (kilometrov na uro) 

Kako hitro ati/mami vozi po mestu? _______km/h 

Kako hitro se lahko vozi po avtocesti? ______km/h 

Števec v avtu nam kaže tudi, koliko km je avto že imel prevoženih do sedaj. 

 Od Črnomlja do Ljubljane je 90 km. Ali pridem tam v manj kot eni uri, če 
vozim povprečno 100 km na uro?       DA   NE 



Prepiši v zvezek : 

MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM 

Pri parnem stroju gorivo zgoreva zunaj stroja, pri bencinskem in dizelskem 
motorju pa v notranjosti. Tako pravimo, da sta bencinski in dizelski motor 
motorja z NOTRANJIM IZGOREVANJEM. Oglej si video na spodnji povezavi o 
delovanju motorja z notranjim izgorevanjem: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrjI--U0z-M&t=105s 

 

ŠPORT IN IZBIRNI  ŠPORT 
 
V primeru lepega vremena ponovi metodo Fartlek, ki si  jo izvajal v 
ponedeljek in četrtek (povečaj težavnost - teči dlje, naredi več počepov…)! 

*V primeru slabega vremena si izberi 5 krepilnih vaj iz povezave spodaj - 
vsako vajo ponovi trikrat (primer: 3-krat 10 sklec). Med vsako vajo imej 
minuto ali dve odmora. 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrjI--U0z-M&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s

