
  STAY HOME. STAY HEALTHY. 

 

B-jevciiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Pred nami je nov poseben dan, ki ga bomo na drugačen način, kot smo bili navajeni do zdaj, preživeli 

skupaj. 

In še današnji izziv za vse vas. Zanima me, koliko od vas mi bo napisalo STAY HOME na moj 

elektronski naslov.  

 

                                                                                                  Vaša razredničarka 

  STAY HOME. STAY HEALTHY. 

 

1. ura – SLOVENŠČINA 

Dragi 9. b, hvala tistim, ki ste mi poslali pesmico. Kako pa Melanholiki? Tudi danes lahko poslušate 

njihovo pesem, čeprav se bomo preselili na delovni zvezek. 

- Odprite ga na strani 85. Pred tabo je poglavje Preberem, razumem, opazujem in tvorim. Vse 

to so naloge za ponavljanje.  

- Za prvi dan v tem sklopu preberi besedilo prve naloge in nato reši naloge 2, 3, 4, 5 in 6. 

 

Če bi kdo od vas želel opravljati bralno značko, lahko to počne na daljavo. Saj veste, kaj me najbolj 

zanima. M-N-E-N-J-E  Napišite ga v 10. povedih in mi ga pošljite po e-pošti. Tako boste dobili 

kljukico pri knjigi za bralno značko.  

 

2. ura – ANGLEŠČINA 

Revision exercises 

1. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 34. Pri tem si pomagaj z učbenikom. 

 

2. Dokončaj povedi (prvi in drugi pogojnik). Povedi zapiši v zvezek. 

a) I wouldn't be happy if ____________________________________ 

b) If you go to bed early tonight, ______________________________. 

c) If she has time tomorrow, _________________________________. 

d) I'll write to my teacher if __________________________________. 

e) My mum will be surprised if _______________________________. 

f) If there was a good film on Netflix  tonight, ___________________. 

 

 

3. Odgovori na čim bolj izviren in zanimiv način. Odgovor mi lahko posreduješ na moj 

elektronski naslov, sicer pa ga zapiši v zvezek. 

If you could change one thing about your yesterday, what would it be? 

________________________________________________________ 



3. ura – GEOGRAFIJA 

 

Dragi učenci. 

    

V naslednjih dneh se bomo pri urah geografije dobivali nekoliko drugače. Za vaše delo na daljavo 

boste sproti dobivali navodila.  

 

Najprej boste ponovili in utrdili svoje znanje zadnjih ur.  

 

Tu je že vaša prva naloga je, da se malo geografsko ogrejete. Pomagajte si z učbenikom in zapisi v 

zvezku.  

 

Sledite povezavi: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index2.html in v zavihku KAZALO izberite 

POKRAJINE SLOVENIJE, sprehodite se po ALPSKIH POKRAJINAH. Rešujte naloge, ki jih od 

vas zahteva e-učbenik. 

 

 
 

Uspešno delo vam želim. Za vprašanja lahko pišete na dragica.poljanec@os-smihel.si  

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index2.html
mailto:dragica.poljanec@os-smihel.si


4. ura – ŠPORT 

Fantje: 

1. Ponovi značilnosti/razlike aerobne in anaerobne vadbe. 

2. Izvedi gimnastične vaje – raztezne, krepilne in sprostilne. Če je možno, vaje izvajaj zunaj. 

- kroži z glavo 

- kroži z rameni 

- kroži z boki 

- izpadni korak naprej 

- izpadni korak v stran 

- počepi 

- poskoki 

- sklece 

- stresi roke in noge 

3. 6 min lahkotnega teka v naravi (aerobna obremenitev). 

4. Oglej si posnetek poljubne košarkarske tekme (Evroliga, NBA …). Bodi pozoren na element 

odkrivanja in vtekanja. 

 

Dekleta: 

Teoretična vprašanja. Podčrtaj pravilni odgovor. 

Kaj pomeni izraz "FAIR PLAY"? Znamka športnega oblačila; pošteno igro, športno obnašanje, 

spoštovanje nasprotnika; podcenjevanje nasprotnika; zmago za vsako ceno. 

Kaj združuje atletika kot športna panoga? A. teki, krosi, gorski teki; B. splošna kondicijska 

priprava;    C. teki, skoki, meti; D. hoja, teki, lazenja, plazenja; 

Kaj je doping v športu? Regeneracija organizma po vadbi; dodatna obremenitev med vadbo; 

trgovska znamka dodatkov v prehrani; vnos prepovedanih snovi v telo. 

Kakšne so posledice rednega in načrtovanega ukvarjanja z dalj časa trajajočimi 

(vzdržljivostnimi) športnimi dejavnostmi?   A - Oteženo dihanje, povečan srčni utrip v mirovanju, 

zmanjšana vitalna kapaciteta; B - Znižan srčni utrip v mirovanju in med vadbo, povečana vitalna 

zmogljivost. C – Zmanjšana vitalna zmogljivost, povečan srčni utrip v mirovanju, motena 

termoregulacija. D - Pogosto obolenje dihal, bolečine v sklepih, zmanjšana vitalna kapaciteta. 

Pri ženski odbojki je mreža visoka 2.24 m, pri moških pa 2.43 m. DA/NE 

V enem odbojkarskem polju imamo 6 igralnih con. DA/NE 

Pri odbojki lahko žogo udariš tudi z nogo ali glavo. DA/NE 

Črte odbojkarskega igrišča označujejo rob igrišča, sredino igrišča in dve trimetrski črti. DA/NE 

Kaj pomeni sodniški znak?  

Žoga v igrišču, napaka pri blokiranju, žoga izven igrišča. 

 

 



Kaj pomeni sodniški znak?  

Dovoljenje za izvedbo servisa;  prestop;  igra se nadaljuje. 

 

 

 

Vaja za ponovitev odbojkarskega gibanja brez žoge – zgornji odboj, spodnji odboj, servis: 

izvedi 20 x imitacijo gibanja zgornji odboj, spodnji odboj, servis. Kdor ima žogo doma, lahko izvede 

nekaj odbojev na prostem ali v stanovanju, če so možnosti. 

Naredi 5 vaj za raztezanje: stopi sonožno in vzravnaj roki nad glavo, dvigni se na prste in štej do 

10; stopi v širok razkorak, roki odroči in naredi predklon ter štej v tej drži do 10; stopi sonožno, naredi 

globok predklon, primi se pod koleni štej v tej drži do 10; naredi izpadni korak naprej ter štej do deset 

z levo in nato z desno nogo; uleži se na hrbet, naredi svečo in nadaljuj z gibanjem nog nazaj za glavo, 

drži v tem položaju. 

Vaje za moč: postavi se v položaj za skleco in drži napeto telo 30sekund; naredi 10 vojaških sklec; 

naredi 15 polpočepov v srednjem razkoraku; vzemi kolebnico (vrv ali brez): delaj 3x30 sek sonožnih 

poskokov. 

V kolikor imaš možnost, izvedi vaje na svežem zraku. Poskusi izvesti tek 10 min neprekinjeno. 

 

5. ura – MATEMATIKA 

 

TEMA: UTRJEVANJE ENAČB 

ENOTA: Enačbe 
 

Navodila: 

- Najdi delovni list s pomočjo spletne povezave https://www.otroci.org/9r9/Enacbe.pdf 

- Računala ob reševanju vaj ne uporabljaj! 

- Rešuj naloge delovnega lista.  

- Minimalni nivo (za oceno 2, največ 3): Potrebno je rešiti primere a), b), c) in d) 1. naloge. Ne 

pozabi napraviti pri vseh primerih še preizkuse. 

- Temeljni nivo (za oceno 3 in največ 4): Potrebno je rešiti naloge minimalnega nivoja in 

primere a), b) in c) 3. naloge. Prav tako ne pozabi napraviti preizkusov. 

- Zahtevni nivo (za oceno 4 in 5): Poleg nalog predhodnih nivojev je potrebno rešiti še primera 

c) in č) 3. naloge in vse primere 4. naloge. Samo pri 4. nalogi ni potrebno napraviti preizkus.  

V zvezek prepiši primere, ki jih rešuješ, in pokaži postopke reševanja. 

 

https://www.otroci.org/9r9/Enacbe.pdf

