
UČENEC 9. RAZREDA 

 V TOREK 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  
GOSPODINJSTVO   

2. SLOVENŠČINA  
IN ANGLEŠČINA        
           

3. TEHNIKA IN  
TEHNOLOGIJA 

 

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. 

MATEMATIKA IN GOSPODINJSTVO  
 
 
PRETVORI, prepiši (nalepi v zvezek) - pošlji učiteljici.  
Pomagaj si s pisnim  množenjem in deljenjem!  
SPOMNI SE: 1 LETO = 365 DNI, 1 DAN= 24 ur (h), 1 h = 60 min, 1 min = 60 s 
 
 

2 LETI= ______DNI 

5 LET = _____MESECEV 

MESEC JANUAR IN MAREC= ______ DNI 

3 h = _____min          

5 h = ____min 

4 h 30 min = _____min 

 240 min = _____h (240: 60 =___) 

300 min = _____h 

4 min = ____ s 

7 min 20 s = ____s  (60 min x7 + 20 min) 

420 s = ____min 

450 s = ____min___ s 

1 dan 2 h = ___h 

4 dnevi 10 h = ___h 

48 h = ____ dni 

4 tedni = ____dni 

 
 
 



• Na pot sem šel ob 6. 30. Vozil bom 1 h 20 min.  
Kdaj pridem na cilj?________ 

• Ob 17. 30 sem začel gledati TV, gledam jo že  3 h in 30 min.  
Koliko je sedaj ura?________ 

• Avtobus je pot začel ob 13. 40 uri. Vozil je 1 uro in 30 min. Kdaj je 
prispel na cilj?______ 

 

GOSPODINJSTVO 

Razmisli in se doma pogovori: Ali poznaš kakega vrtnega škodljivca ali bolezen 
vrtnin? 

Na vrtu v prsti ali na rastlinah živijo različne živali. Živali na vrtu razdelimo 
na škodljive in na koristne.  

Oglej si tabelo:  

 

Poleg škodljivcev imamo na vrtu tudi različne bolezni: 

 

Doma vprašaj starše katere škodljivce so že imeli na vrtu in s katerimi 
boleznimi vrtnin so se že srečali? 

 

 

 



SLOVENŠČINA IN ANGLEŠČINA 

 

ANGLEŠČINA 

V zvezek zapiši naslov WILD ANIMALS. 

V učbeniku na str. 64 boš našel poimenovanja različnih divjih živali. Zapiši jih 
v zvezek in zraven prilepi nihovo sliko ali žival nariši. Če živali ne poznaš, si 
pomagaj z googlom ali slovarjem. Ob živali zapiši, koliko nog ima. 

Primer: 

A BAT – netopir   

    A bat has got two legs. 

 

SLOVENŠČINA 

 

Danes bomo spoznali novo literarno vsto – roman. Več o njem je na posnetku:  

https://youtu.be/RC0uTr3WRT0  

  

Miselni vzorec si izpiši v zvezek: 

 
 

https://youtu.be/RC0uTr3WRT0


 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

SKLOP: PROMETNA VARNOST 

VSEBINA: PONOVITEV IN DOPOLNITEV ZNANJA 

KOLO Z MOTORJEM 

V toplih poletnih dneh je kolo z motorjem zelo priročno prevozno sredstvo. 
Hkrati pa je zelo priljubljeno prevozno sredstvo med mladimi, saj ga lahko 
vozijo že od 14. leta starosti dalje. 

Da oseba lahko vozi kolo z motorjem mora pridobiti vozniško dovoljenje. 

Prepiši v zvezek:  

 

 
 

Ob opravljenem vozniškem dovoljenju kategorija H dobimo tudi dovoljenje 
kategorije G. G kategorija predstavlja dovoljenje za delo na delovnem stroju 
in motokultivatorju.  

 

  
 

 

 


