
NAČRTOVANJE DELA V 9. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)  

PON TOR SRE ČET PET 

 

1. 

NARAVOSLOVJE, 

DRUŽBOSLOVJE 

2. 

GOSPODINJSTVO  

                  

3. 

ŠPORT/RU 

 

 

1. 

MATEMATIKA  

 

2. 

SLOVENŠČINA 

 

3. 

TIT  

 

 

1. 

TUJ JEZIK  

ANGLEŠČINA 

2.  

 LIKOVNA UMETNOST 

 

3. 

GLASBENA  

UMETNOST/ IZPŠ 

 

 

1. 

SLOVENŠČINA 

 

2. 

DRUŽBOSLOVJE,        

NARAVOSLOVJE 

3. ŠPORT/ 

IZP PREHR. 

 

 

 

1. 

MATEMATIKA  

 

2. 

TIT 

 

3. 

ŠPORT/DOP+DOD  

 

Opombe, vaša sporočila učiteljem … 

 

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 

19  

PREVERJANJE MAT  

  

20 

OCENJEVANJE IZPŠ  

OCENJEVANJE GUM 

21 

OCENJEVANJE SLJ 

ŠPORT- dnevnik vadbe 

22 

OCENJEVANJE MAT  

OCENJEVANJE ŠPORT 

(dnevnik vadbe) 

25  26 27 28 PREVERJANJE ZNANJA 

DRU 8 

29 



UČENEC 8. RAZREDA 

 V PONEDELJEK,  25. 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. DRUŽBOSLOVJE,    NARAVOSLOVJE 

2.  GOSPODINJSTVO  

3.  ŠPORT/RU 

 

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. 

DRUŽBOSLOVJE,  NARAVOSLOVJE 

 

DRUŽBOSLOVJE 

Danes boš utrjeval oziroma ponavljal učno snov iz družboslovja. V 

četrtek te pokliče učiteljica, kjer boš ustno preveril svoje znanje. 

Naslednji teden v ponedeljek pa sledi ocenjevanje znanja. V prilogi si 

oglej kriterije znanja za ocenjevanje znanja. Spodaj imaš vprašanja za 

ponovitev učne snovi. Odgovore zapiši v zvezek ali na list. 

1. Kdo je širil krščanstvo v srednjem veku? 

2. Kdo so bili menihi in kje so živeli? 

3. Oglej si najbližjo cerkev in opiši njeno notranjost in zunanjost. 

 



4. Opiši turškega vojaka. Pomagaj si s spodnjo sliko. 

 

5. Kaj so morali kmetje plačevati turkom? 

6. Opiši kakšno je bilo trpljenje kmetov v času turških vpadov. 

7. Kdo so bili janičarji? 

8. Kaj je bil ognjeni telefon? 

9. Opiši vzroke za kmečke upore. 

10. Opiši kakšni so bili kmečki upori (kako so se kmetje borili). 

11. Kakšen je bil konec kmečkih uporov? 

12. Opiši Trubarjevo delo. 

13. Kaj pomeni DAN REFORMACIJE in kdaj praznujemo ta praznik? 

NARAVOSLOVJE 

Danes boš spoznal kako poteka PREBAVA HRANE. 

Doma naredi eksperiment in odgovori na vprašanja. 

V usta daj kos skorje kruha in žveči vsaj 3 minute. Ko bo kruh že tekoč, 



pozorno spremljaj njegov okus. 

Opiši, kaj se je dogajalo s kruhom med žvečenjem. 

Ali je po 3 minutah žvečenja okus kruha kaj drugačen kot pred žvečenjem. 

Opiši. 

Oglej si v prilogi power point predstavitev. Dopolni besedilo s pomočjo 

učbenika stran 88 - 92 ter s pomočjo power point predstavitve. 

Začetek prebavne poti so u__________. Hrano drobijo, meljejo in žvečijo 

z________, potiskajo jo sem in tja j________. Hrano ovlaži in deloma 

razgradi u________ s____________. Ko je hrana dovolj zmeščana, jo jezik 

potisne skozi ž________ v p____________. Da hrana ne zaide v spanik pa 

skrbi s_____________ p_____________. Nato hrana po požiralniku 

potuje v ž______________. Tu je hrana meša in razgrajuje. Delno 

prebavljena hrana nato iz želodca prehaja v t_______ č________. 

Nerazgrajena hrana gre nato v d________ č_______. Glavna naloga je, 

da vsrkava v_____. Zgoščena hrana nato potuje do d______, ki se konča z 

z__________ odprtino. 

REŠI SPODNJO NALOGO. 

Poimenuje posamezne dele prebavil, ki so označene na sliki. 

 



 

 

 

 

 

 



GOSPODINJSTVO 

Danes se boš preizkusil kot vrtnar. Tvoja naloga je, da doma najdeš kakšno 

vrečko s semeni in semena posadiš v korito za rože ali kakšen lonček. 

Pomagaj si z navodili spodaj. 

 

 

 

 ŠPORT 

Izvedi vadbo po lastni izbiri! 

Pokliči učitelja, da se dogovorita za oceno! 

 

 

 

 


