
 

 UČENEC 9. RAZREDA 

 V PETEK 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 

2. TEHNIKA IN TEHNNOLOGIJA 

3. ŠPORT IN IZBIRNI 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. 

1 DRUŽBOSLOVJE 

UČNA SNOV: DRŽAVA, DEMOKRACIJA IN DRŽAVNA UREDITEV 

Doma se s starši pogovori o spodnjih vprašanjih, hkrati si lahko pogledaš 

posnetke: https://www.youtube.com/watch?v=byXcVQLL2Hs 

https://www.youtube.com/watch?v=FPCWkEJcwmY 

• Kako se imenuje zgradba, ki jo vidimo na fotografiji?  

 
• Kdo deluje v parlamentu? 

• Kdo sprejema zakone? 

• Kaj pomeni, da je Slovenija demokratična država? 

• Kdo so poslanci? 

• Na kakšen način izbiramo poslance? 

• Zakaj je pomembno, da so volitve tajne? 
 
 
Organiziranost slovenske države 

• Koliko morate biti stari, da se lahko udeležite volitev? 

• Kako imenujemo to pravico? 

• Koga vse volimo na volitvah? 

https://www.youtube.com/watch?v=byXcVQLL2Hs
https://www.youtube.com/watch?v=FPCWkEJcwmY


• Kdo je slovenski predsednik? 

• Kateri sta njegovi glavni nalogi? 

• Kako je sestavljen parlament? 

• Koliko poslancev sestavlja državni zbor? 

• Kdo izvoli vlado? 

• Kdo sestavlja vlado in kakšna je njena naloga? 

• Kdo vodi vlado? Kdo je slovenski predsednik vlade? 
 

 

TIT 
 

Kljub temu, da je praktično delo s kovinami na domu malce težje izvesti, ne 
pomeni, da je to nemogoče! 
 
Potreboval boš zgolj alu folijo .  
Ali veš, da je alu folija krajši zapis za »aluminijasto folijo«. To pomeni, da je 
narejena iz aluminija, ki je kovina. Aluminij je zelo lahek, žilav in ne rjavi. 
Prepoznamo ga po srebrni ali sivkasti barvi. 
 
 
NAVODILA ZA DELO: 
Izdeloval boš živalski kipec iz aluminijaste folije. Z boljšo predstavo si oglej 

spodnjo sliko. 



 
1. S škarjami odreži večji kos folije in prični izdelovati noge 

 
 

2. Nato prični z izdelavo repa in trupa kakor kaže slika. Na trupu oblikuj 

še sprednji nogi. 



 
 

3. Sledi oblikovanje glave. Ne pozabi na ušesa. 

 
 

4. Svojo žival skušaj ob koncu spraviti še v stoječ položaj. 

 
Lahko pa izdelaš tudi kakšno drugo žival, kot je pajek. 



 
 
SVOJEGA IZDELKA NE POZABI POSLIKATI IN GA POSLATI SVOJI 
RAZREDNIČARKI!  

 
 

TIT  - ANDREJA 
 
Izdelava izdelka:  

- izdelaj ptičjo gnezdilnico, kot je to razvidno na spodnji fotografiji 

- bodi pozoren, da bo premer luknje približno 14cm 

- gnezdilnico pobarvaj z barvo, ki se po tem, ko se posuši, ne izpere z vodo – barva 

iz umetnega materiala. Če te barve nimaš, hišico prinesi v šolo in jo boš pobarval v 

šoli.  



 
 
 

 
 

 

 

 

 



3 ŠPORT  in ZDRAVJE 
 

 Žongliranje 
Kljub temu, da je nogomet skupinski šport, lahko veliko vaj izvajaš sam. Potreboval boš 

nogometno žogo, športna oblačila ter športne copate. 
 

 

Preden se lotiš vaj, se temeljito segrej, da ne bo prišlo do kakšne poškodbe. Segrevaš se 

na enak način kot to delamo v šolski telovadnici. V pomoč je priložen video vaj za 

segrevanje mišic. 

Klikni na povezavo:  https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw&t=20s 

Tokrat boš pričel vaditi žongliranje z nogometno žogo. Z žongliranjem se uriš v 

nadzorovanju žoge. Seveda pa vse ne gre tako hitro. Veliko boš mogel vaditi, da boš 

obvladal. Nekje je potrebno začeti. Zato imaš spodaj prikazano vajo, preko katere boš uril 

svoj nadzor nad žogo. 

 

1. Pripravi žogo. Žoga naj ne bo napolnjena do konca, ker jo boš tako lažje 

kontroliral. Postavi se v takšen položaj, kot je na sliki. 

 
 
 

 
2. Izpusti žogo iz rok in pusti, da se ta odbije od tal. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw&t=20s


 
 

3. Brcni žogo v zrak z nartom. To je tisti del stopala, koder so vezalke. Žoge ne brcaj 

z vso močjo. Brcni jo tako, da se bo ustavila v višini prsi.  

 
 
 

4. Ujemi žogo. Nato pojdi od začetka: spusti žogo, počakaj, da se odbije, brcni žogo, 

ujemi žogo. 



 
 

Postopek ponavljaj 20 minut. Lahko stopnjuješ hitrost. 
 
 

 
 

 


