
 

 

UČENEC 9. RAZREDA 

 V PETEK, 29. 5., se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

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

1. MATEMATIKA  

2. TIT 

3. ŠPORT/DOP, DOD 

 

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. 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 

PON TOR SRE ČET PET 

4      

PREVERJANJE GOS 

PREVERJANJE ŠPO 

PREVERJANJE DRU 

5     

 PREVERJANJE TIT 

6     

PREVERJANJE LUM 
7 

PREVERJANJE NIT 
7  
 

7   

OCENJEVANJE DRU 7 

PREVERJANJE TJA 

PREVERJANJE GUM 

8     

OCENJEVANJE DRU 7 

TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA 
OCENO 

11  

GOS OCENJEVANJE 

PREVERJANJE NAR 

ŠPORT- dnevnik vadbe 

12 

PREVERJANJE SLJ 

PREVERJANJE TIT  

13 

OCENJEVANJE TJA 

OCENJEVANJE 
LUM 

14 

OCENJEVANJE NAR  

PREVERJANJE IZŠ  

ŠPORT- dnevnik vadbe 

15  

TIT- OCENJEVANJE 

 ŠPORT- dnevnik vadbe 

18 

ŠPORT- dnevnik vadbe 

PREVERJANJE NAR 9 

19  

PREVERJANJE 
MAT  

  

20 

OCENJEVANJE 
IZPŠ  

OCENJEVANJE 
GUM 

21 

OCENJEVANJE SLJ 

ŠPORT- dnevnik vadbe 

22 

OCENJEVANJE MAT  

OCENJEVANJE ŠPORT (dnevnik 
vadbe) 

25  

PREVERJANJE 
ZNANJA  DRU 9. 

OCENJEVANJE NAR 9 

26 27 28  

OCENJEVANJE ZNANJA 
DRU  9. 

29 



MATEMATIKA 

Zapiši naslov v zvezek in prepiši: LIKI IN TELESA 

S šablono nariši like. Brez šablone preriši telesa. Poimenuj LIK/TELO. 
 

 
 

LIKI (s šablono) TELESA (brez šablone) 

  

 

Zapiši: LIKI: ŠTIRIKOTNIKI (KVADRAT IN PRAVOKOTNIK), TRIKOTNIK 
(RAZLIČNOSTRANIČNI, PRAVOKOTNI, ENAKOKRAKI, ENAKOSTRANIČNI), 
KROG 

Reši naloge v DZ. str. 111-114 



 
 
Namig:  obseg = 4 x a stranica 

o = 4 x a  
ploščina = a stranica x a stranica 

P = a x a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namig:  obseg = seštejemo 
dolžino vseh stranic 

o = 2 x a + 2 x b  
ploščina = a stranica x b stranica 

P = a x a  

 

TIT 

Tekom minule ure si obnovil in utrdil znanje o varni vožnji s kolesom ter o 

obvezni in dodatni opremi kolesa. 

Obvezna oprema kolesarja je vsekakor tudi kolesarska čelada! 

Oglej si video na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=DPrEGS83fec 

https://www.youtube.com/watch?v=DPrEGS83fec


 

Kolesarska čelada naj bo čim bolj vidna in odsevna. Pri nameščanju je pomembno, 
da jo pravilno prilagodimo velikosti svoje glave. Čelada se mora tesno prilegati 
glavi, hkrati pa kolesarja ne sme tiščati. Ne sme biti nameščena previsoko, da varuje 
tudi sprednji del glave (sprednji rob čelade mora biti nameščen približno 2 cm nad 
obrvmi). Pasovi čelade naj se lepo prilegajo obrazu, sponka za zapiranje pa naj leži 
pod brado (med sponko in brado mora biti za en prst prostora). Kolesarska čelada 
mora biti izdelana v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade z 
oznako CE. Čelado je potrebno zamenjati po dveh letih uporabe ali po morebitni 
poškodbi. 

Ostala oprema kolesarja 

Prav tako je pomembno, da imamo pri vožnji s kolesom oblečena športna oblačila, 
ki omogočajo dovolj prilagodljivosti. Oblačila naj bodo svetle barve, uporabimo 
lahko tudi odsevni brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili. Hlačnice 
spnemo skupaj, lahko z odsevnim trakom, ter tako preprečimo, da bi nam zašle 
med verigo in zobnik. Za dodatno zaščito pa poskrbimo s ščitniki za komolce in za 
kolena. 

Oglej si spodnje fotografije kolesarskih poti ter znake poleg. Podobe 
prometnih zankov nariši v zvezek, poleg pa napiši kaj prometni znak pomeni. 

Dvosmerna steza ali pot: 

 

 



Enosmerna steza ali pot: 

 

Steza za pešce in kolesarje, ki je ločena: 

 

 

 
 

 

ŠPORT/DOP, DOD 

ŠPORT 

Vaje z lastno telesno težo: 

Izvedi vaje 1. stopnje! 

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

 

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

