
UČENEC 9. RAZREDA 

 V SREDO 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. MATEMATIKA  
2. NARAVOSLOVJE  

IZBIRNI PREDMET  
3. SLOVENŠČINA IN  

LIKOVNA UMETNOST 

 

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. 

MATEMATIKA 

Ponovi, kar si se naučil:  
 

ploščina/površina = širina x dolžina  
(PRAVOKOTNIK p = a x b, KVADRAT  p = a x a) 
 

obseg = seštejemo vse stranice pravkotnika ali kvadrata 

                            (PRAVOKOTNIK o= 2 x a + 2 x b, KVADRAT o = 4 x a) 
 
Reši naloge spodaj: 



 



 
 

NARAVOSLOVJE, IZBIRNI PREDMET 

 

NARAVOSLOVJE 

 

Danes boš spoznal, da je svetloba različnih barv. 
Če pogledaš na cvetlično gredo vidiš, da so rože vseh barv od rumene, oranžne, 
rdeče ter da je trava zelena. Zakaj vidimo različne barve? 

 

Vidni del sončne svetlobe predstavljajo: rdeča, oranžna, zelena, rumena, 
modra in vijolična svetloba. 



 

Oglej si sliko tulipana: 

 

 
 

Tulipan je rdeč. Nanj pada bela svetloba, od njega pa se odbije le rdeča 
svetloba. Ostalo svetlobo tulipan vpije. 
 

Ko se ozremo v svet, vidimo, da se vsa osvetljena telesa kažejo v različnih 
barvah. Barvne svetlobe (na primer semafor) ne dajejo »barvni« viri svetlobe, 
ampak filtri, ki jih postavimo pred svetilo. Večina virov daje tako imenovano 
belo svetlobo, v kateri so zajete vse valovne dolžine, kar pomeni, da so v njej 
zajete vse spektralne barve. 
 

IZBIRNI PREDMET NPH 

 1. PREBERI RAZLAGO: 

Prehrana športnika je odvisna od vrste športa in programa treninga. 
Priporočila za dobro počutje, za zdravje in uspešno delo navajajo, da naj bi se 
vsak dan vsaj 20–30 minut intenzivno ukvarjali z rekreacijo, in sicer tako 
intenzivno, da se temeljito prepotimo in pospešimo srčni utrip. V jedilnikih naj 
prevladujejo živila ali jedi iz celih semen žit in njihovi izdelki, npr.: graham 
testenine, kruh s semeni, mlečni izdelki z manj maščobe, belo meso, od jajc le 
beljak, stročnice, zelenjava. Ob športnih dejavnosti potrebujemo tudi veliko 
tekočine. Najboljša je zdrava pitna mineralna voda in nesladkan zeliščni čaj.  

 

 

 



2. OGLEJ SI PRIMER JEDILNIKA ŠPORTNIKA: 

ZAJTRK OB 
9.30 

 MALICA OB 
11.30 

 MALICA OB 
15.00 

 KOSILO OB 
17.00 

 MALICA 
OB 

TRENING 
NOGOMETA PO 
TRENINGU 

skleda 
žitnih 
kosmičev 

mandarina 
ali 
pomaranča 
1 rezina 
toasta 
kozarec 
svežega 
sadnega 
soka 

1 banana 

pecivo 

kozarec 
razredčenega 
sadnega soka 
ali sadni frape 

  

2 banani 

pest grozdja 
kozarec 
razredčenega 
sadnega soka 
ali sadni frape 

testenine s 
piščancem, 
brokolijem in 
paradižnikovo 
omako 

jogurt 

kozarec 
razredčenega 
sadnega soka 

  

skleda 
žitnih 
kosmičev 
z banano 
in 
rozinami 

kozarec 
vode 

2 rezini 
toasta z 
marmelado 

skodelica 
žitaric in 
sadje 

kozarec 
rezredčenega 
sadnega 
soka 

 3. IZBERI SI EN OBROK IZ JEDILNIKA (MALICA, KOSILO ...) IN SI GA DOMA 
PRIPRAVI. V ZVEZEK ZAPIŠI, KATERI OBROK ZA ŠPORTNIKA SI PRIPRAVIL. 

  
 

SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST 

 

SLOVENŠČINA 

Ponovili bomo tudi pridevnik. Video z nalogami in rešitvami najdeš tukaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=n4O6TfBCdjA (od 2.40 minute naprej) 

Samostalnikom določi nekaj pridevnikov. 

SONCE: 

MIZA: 

PIŽAMA: 

HLAČE: 

KNJIGI: 

https://www.youtube.com/watch?v=n4O6TfBCdjA


RAČUNALNIKI: 

  

Stopnjuj pridevnike. 

Moja soba je ČISTA, Mojčina je še __________  in Petrova je 
_______________ . 

Juha, ki jo je kuhala mama je bila DOBRA. Včeraj je skuhala golaž, ki je bil 
____________. ________________ pa so dunajski zrezki. 

Jaz sem VISOK. Moj brat je __________, oče pa _______________. 

To je RDEČA srajca. Imam tudi majico, ki je _____________ ter torbico, ki je 
__________________. 

Knjiga je MAJHNA, zvezek je _____________, beležka pa _____________. 

Prali smo avto. Bil sem MOKER, oče je bil ________________, moja sestrica 
pa je bila _____________________. 

 

 

 

 

LUM 

SKLOP: SLIKANJE, RISANJE 

VSEBINA: KLORISTIČNO SLIKANJE 

UTRJEVANJE 

Tekom minulih ur si spoznal, da je KOLORISTIČNO SLIKANJE slikanje, kadar slikar 
pri slikanju uporablja veliko živih barv, uporabi pa zelo malo črne in bele barve. 

 

 

 

 

 



Kateri slikar je naslikal sliko s KOLORISTIČNIM SLIKANJEM?  Ivan Grohar ali Henri 
Matisse? 

 

LIKOVNA NALOGA:  

Z barvicami, flomastri, voščenimi barvicami, vodenimi barvami ali tempera barvami 
upodobi travnik. Na travniku naj cveti tudi mak. Mak si lahko ogledaš na spodnji 
fotografiji. Z modro barvo pobarvaj tudi nebo. Pobarvaj celotni list papirja. Ker bo 
nastala slika živih barv, bo to KOLORISTIČNA slika. Na koncu s črnim flomastrom 
ali črno barvico občrtaj make.  

 

 
 

 


