
 

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  

 ANGLEŠČINA   
3. GLASBENA UMETNOST 

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 

 

Spoznal si roman Ivana Tavčarja, Visoška kronika. Odgovori na vprašanja. 

• Kdo pripoveduje zgodbo v Visoški kroniki? 
• V katerem stoletju se dogaja zgodba? 
• Kako je bilo ime Izidorjevemu očetu in kakšen je bil? 
• Kaj mu je priznal pred smrtjo? 
• Česa so obtožili Agato in kdo jo je rešil? 
• Kako se konča roman? 

Dopolni. Pomagaj si z besedami: 

vrata kupil pištolo odsekal prst pištole oče 

vzel bolan otroštvu skrinjo človeško mastjo 

 Odlomek pripoveduje o Izidorjevem ___________________________. Mati 

mu ni mogla kupiti _______________________, ki si jo je želel. Priložnost je 

dobil, ko je oče pozabil zapreti __________________ svoje kleti. Tam je imel 

__________________________ cekinov. En cekin je ležal na tleh in Izidor ga 

je ______________________. Tedaj pa se je v kleti pojavil _______________ 

in ga hudo kaznoval. Izidorju je _____________________________________. 

Izidor je bil dolgo _____________________. Zdravili so ga s ______________ 

______________________. Ko je oče spoznal, da je prehudo ravnal, se mu je 

opravičil tako, da mu je _________________________________________. 

 



 

NARAVOSLOVJE IN  ANGLEŠČINA 

 

NARAVOSLOVJE 

 

S pomočjo eksperimenta si v prejšnji učni uri ugotovil, da se svetloba na gladki 
površini odbija vzporedno v isto smer, na hrapavi površini pa v vse smeri. 
 

POSKUS: Postavite zrcalo navpično na mizo. Postavite folijo z napisom GASILCI 
pred zrcalo. Poglejte kaj vidite s hrbtne strani napisa in kaj v zrcalu? 

Postavite napis na mizo tako, da ga boste v zrcalu, ki stoji navpično na mizo, 
videli pravilno. Kje imamo tako nalepljene napise in zakaj? 

 

Reši spodnje naloge: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ANGLEŠČINA 

 

Spoznal si divje živali. Od prej poznaš tudi domače živali in živali iz živalskega 
vrta. Vstavi jih v razpredelnico. Glej primer: 

WHAT DOES IT DO? – Kaj počne? 



  SWIM (plava) FLY (leti) RUN/ WALK (teče/hodi) 

FARM ANIMALS A duck,     

ANIMALS AT ZOO     A tiger, an emu … 

WILD ANIMALS   A bird,   

 

 

GLASBENA UMETNOST in ŠPORT 

 

Pozdravljen! 

Danes boš uril svoj ritem. Odpri spodnjo povezavo in ob posnetku izvajaj 

ritmične naloge.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=Mnt6O8N6eDg&feat

ure=emb_logo 

Vaje večkrat ponovi.  
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