
UČENEC 9. RAZREDA 

  

V ČETRTEK 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. SLOVENŠČINA 

2. DRUŽBOSLOVJE/NARAVOSLOVJE in ANGLEŠČINA 

3. GLASBA in 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. 

SLOVENŠČINA 

Solzice so posebna vrsta zgodbe, ki ji pravimo črtica. V zvezek zapiši tale 
miselni vzorec: 

 
 



Ali so Solzice res črtica? Preveri trditve in obkljukaj vse, kar drži. 

TRDITEV DA NE 

Solzice so kratka zgodba.     

Pripovedujejo o enem dogodku oziroma doživetju.     

Opisujejo neko razpoloženje (strah, veselje …).     

  

 

DRUŽBOSLOVJE/NARAVOSLOVJE IN ANGLEŠČINA 

NARAVOSLOVJE 

 

1. V zvezek napiši naslov: SVETILA IN OSVETLJENA TELESA 

 

2. Telesa so osvetljena, če nanje pade svetloba in se od njih odbije. Nekatera telesa 
sama oddajajo svetlobo. Pravimo jim svetila. 
 

Naštej nekaj naravnih svetil in nekaj svetil, ki jih je izdelal človek. 
 

3. Reši naloge. 
Izberi in podčrtaj. 

 
Katera med naštetimi telesi so svetila? 

• Sonce 
• Goreča bakla 
• Prižgana petrolejka 
• Blisk 
• Luna 
• Goreča sveča 
• Kresničke 
• Zemlja 
• Lizika 
• Ledena sveča 
• Prižgana baterijska svetilka 



Poskus: 

Vzemi žepno svetilko in različne figurice. Opazuj njihove sence na zaslonu (BEL LIST 
PAPIRJA ALI BELA STENA). 

a) Kako se spreminja velikost sence, če spreminjaš razdaljo med svetilko in oviro? 

b) Kako se spreminja velikost sence, če spreminjaš razdaljo med oviro in zaslonom? 

c) Kaj se zgodi s senco, če posvetiš na oviro z dvema ali več svetilkami, ki so blizu 
skupaj? 

ANGLEŠČINA 

 

Spoznal boš poimenovanja celin v angleščini. Naštej, katere celine 
poznaš in jih izpiši v zvezek. Dopolni tiste, ki si jih pozabil. 

Evropa – EUROPE 

Afrika – AFRICA 

Azija – ASIA 

Avstralija – AUSTRALIA 

Severna Amerika – NORTH AMERICA 

Južna Amerika – SOUTH AMERICA 

Antarktika – THE ANTARCTIC 

Artika – THE ARCTIC 

 

GLASBA IN ŠPORT 

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

 

Po končanem treningu se sproščaj ob glasbi na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBGaDlBSik4 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBGaDlBSik4
https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s

