UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 8. RAZRED (16. 11. 2020–20. 11. 2020)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

Torek, 17. 11. 2020, 2. ura
V SDZ na strani 124 reši vse preostale naloge, povezane z ljudsko pesmijo Galjot.
Rešitve preveri s pomočjo Rešitev SDZ v spletni učilnici Slovenščina 8. Nato v spletni
učilnici poišči svoj razred in odpri Preverjanje znanja – Galjot. Ko končaš z reševanjem,
klikni na ikono FINISH. Odpre se ti nova stran, nato izberi Email my answers to my
teacher. Izpolni vse rubrike (svoje ime in priimek, razred, predmet in vpiši moj e-naslov
(mateja.samastur@os-ljubecna.si)). Na koncu klikni na ikono SEND.
Sreda, 18. 11. 2020, 2. ura
V spletni učilnici Slovenščina 8 poišči v zavihku svoje skupine posnetek z naslovom
Drama Ljubljana. Nato odpri svoj SDZ in si na straneh 126–131 preberi odlomke iz
veseloigre Županova Micka. Za pomoč lahko prosiš tudi družinske člane in besedilo
preberete skupaj, po vlogah, saj je takšno branje dramskega besedila bolj zabavno.
Petek, 20. 11. 2020, 1. ura
V SDZ na straneh 132–135 reši naloge, povezane z Županovo Micko. Rešitve preveri s
pomočjo Rešitev SDZ v spletni učilnici. V spletni učilnici poišči PPT-predstavitev
Dramsko besedilo in si ga prepiši v zvezek.
BRALNA ZNAČKA
Tisti, ki ste že prebrali kakšno knjigo za bralno značko in je še niste predstavili, lahko to
storite tako, da na moj elektronski naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si) pošljete
kratek zapis o prebrani knjigi. Navodila, kaj vse mora vsebovati vaš zapis, najdete v
spletni učilnici za 9. razred pod ploščico Bralna značka.
DODATNI POUK (priprave na Cankarjevo tekmovanje):
Ura bo potekala prek videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti.

MAT

8. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. a razred.
Petek, 20. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
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8. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 8 v poglavju 8. b razred.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.

TJA

8. A in 8. B: skupina A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 8, v poglavju 1. Glej
mapico Ponedeljek, 16. 11. 2020.
Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo preverili in razložili
ponedeljkovo nalogo.
Petek, 20. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 8, v poglavju 1. Glej
mapico Petek, 20. 11. 2020.
8. A in 8. B: skupina B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
Na elektronski naslov boš prejel/-a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Potreboval/-a boš zvezek in učbenik.
Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Na elektronski naslov boš prejel/-a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Potreboval/-a boš zvezek in učbenik.
Petek, 20. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 8, poglavje 2.
8. A in 8. B: skupina C
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
Samostojno boš reševal/a naloge na delovnih listih, ki jih boš prejel/a v nedeljo zvečer
po svoji šolski pošti.
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Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge, ki si ji reševal/a v ponedeljek.
Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš na svojo šolsko pošto do srede
zvečer.
Petek, 20. 11. 2020, 3. ura
Imeli bomo videokonferenco. S pomočjo učbenika bomo obravnavali novo snov.
Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš na svojo šolsko pošto do četrtka
zvečer.

ZGO

8. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 2. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 8, Pouk na daljavo, 8. a razred.
Sreda, 18. 11. 2020, 5. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Pripravi si zvezek in učbenik.
8. B
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 8, Pouk na daljavo, 8. b razred.
Petek, 20. 11. 2020, 5. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Pripravi si zvezek in učbenik.

GEO
8. b

Torek, 17. 11. 2020, 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš dobil/a na svoj e-naslov.
Četrtek, 19. 11. 2020, 4. ura in 5. ura
 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 70 in 71 preberi besedilo pod naslovom
Tornadi in hurikani.
 Na spletni strani iRokus izberi SDZ GEO 8. Na strani 70 si oglej film z naslovom
Tornado in pisno odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kaj je tornado?
2. Kateri dejavniki vplivajo na nastanek tornada?
3. Pojasni, kaj je Fujitova lestvica?
4. Zakaj trdimo, da so tornadi zelo nepredvidljivi?
 Na spletni strani iRokus (SDZ GEO 8), stran 71, si oglej film z naslovom Hurikani in
pisno odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kaj je tropski vihar?
2. Kje nastanejo tropski viharji?
3. Naštej različna imena za tropske viharje?
4. Primerjaj značilnosti tornadov in tropskih viharjev. V čem se razlikujejo, kaj
jim je skupno.
Vprašanja in odgovore napiši na list, ki ga prilepiš v SDZ na stran 72.
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 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 72 in 73.

BIO
8. a

8. A
Torek, 17. 11. 2020, 5. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Krvne skupine.
Sledilo bo utrjevanje znanja z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Povezava na
videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 19. 11. 2020, 4. in 5. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Limfni in imunski
sistem. Sledilo bo utrjevanje znanja z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Povezava na
videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.

KEM

8. A
Torek, 17. 11. 2020, 6. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja z reševanjem
nalog v delovnem zvezku. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že
prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Zunanji ali
valenčni elektroni. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po
elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
8. B
Sreda, 18. 11. 2020, 1. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri utrjevanju znanja z reševanjem
nalog v delovnem zvezku. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že
prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 19. 11. 2020, 2. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Zunanji ali
valenčni elektroni. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po
elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.

FIZ

8. A
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o lečah in
preslikavah z zbiralno lečo. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba
na videokonferenci je obvezna!
Četrtek, 19. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge o preslikavah z
zbiralno lečo. Navodilo za delo poišči v spletni učilnici Fizika 8 v poglavju SVETLOBA.
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Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!
8. B
Torek, 17. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o lečah in
preslikavah z zbiralno lečo. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba
na videokonferenci je obvezna!
Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge o preslikavah z
zbiralno lečo. Navodilo za delo poišči v spletni učilnici Fizika 8 v poglavju SVETLOBA.
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!

TIT

8. A: ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ali 4. ura
8. B: sreda, 18. 11. 2020, 3. ali 4. ura
V spletni učilnici si v poglavju 3 preberi snov o ŠTIRITAKTNIH MOTORJIH. Poglej si tudi
posnetke na strani 13. V zvezek si napiši naslov ŠTIRITAKTNI MOTORJI in prepiši
besedilo na strani 3.

DKE

8.A
Petek, 20. 11. 2020, 5. ura
V spletni učilnici Domovinska in državljanska vzgoja ter etika 8 te pod zavihkom Pouk na
daljavo 8.a čakajo navodila za delo.
8. B
Petek, 20. 11. 2020, 4. ura
Učno uro bomo izvedli preko videokonference (webex). Vabilo boš dobil-a na svoj šolski
elektronski naslov.
Ponovi snov o aktivnem državljanstvu, reši delovni list, če še nisi. Skupaj bomo preverili,
kako uspešni ste bili pri samostojnem delu.

GUM

8. A: torek, 17. 11. 2020, 4. ura
8. B: torek, 17. 11. 2020, 3. ura
V spletni učilnici najdeš gradivo (PPT-predstavitev) iz poglavja “Glasba na Slovenskem ob
sklepu 18. stoletja”. Preberi in v zvezek napiši kratek povzetek.

LUM

8. A: sreda, 18. 11. 2020, 1. ura
8. B: sreda, 18. 11. 2020, 5. ura
Vsi, ki še niste opravili likovne naloge iz 1. in 2. tedna, prosim, naredite to do 20. 11.
Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA UMETNOST, nato
še LIKOVNA UMETNOST 8.
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8. A (dekleta)
ŠPO
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 5. ura
VADBO ZA MOČ IN GIBLJIVOST boš našla na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
Sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
GIBALNO NALOGO »Pozdrav soncu« najdeš na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
Preostali čas ure nameni svoji najljubši igri na dvorišču ali 30-minutni hitri hoji v bližnji
okolici doma. O svoji športni vadbi mi lahko pošlješ kratek komentar na naslov
danica.vergilas@os-ljubecna.si.
8. B (dekleta)
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
VADBO ZA MOČ IN GIBLJIVOST boš našla na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
Sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
GIBALNO NALOGO »Pozdrav soncu« najdeš na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
Preostali čas ure nameni svoji najljubši igri na dvorišču ali 30-minutni hitri hoji v bližnji
okolici doma. O svoji športni vadbi mi lahko pošlješ kratek komentar na naslov
»danica.vergilas@os-ljubecna.si«
8. A in 8. B (fantje)
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 5. ura
Sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
Nadaljuješ z opravljanjem sklopa vaj za moč (sedaj moraš opraviti zaporedoma že vseh
12 vaj brez pomoči lista). Število serij (4) in ponovitev (15) imaš napisano na listu. Če
želiš, lahko pošlješ posnetek treninga na aljaz.bukovec@os-ljubecna.si in ti ga potem ne
bo potrebno odvoditi v šoli. Če se boš odločil poslati video (najenostavnejše preko
Wetransfer-ja), naj bo posneta samo ena serija, iz katere bo razviden pravilen prikaz
vseh 12 vaj. Posnetek bo trajal nekje od 6 do 8 minut (odvisno od tvoje pripravljenosti).
Poleg vaj za moč pa ne pozabi na vsaj eno dejavnost, ki jo moraš tedensko opraviti v
naravi.
Pogrešam še videoposnetke nekaterih učencev (5), ki še niso pridobili ocene iz šole
teka (atletske abecede). Pošljite videoposnetek na aljaz.bukovec@os-ljubecna.si.
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMET
MME

Petek, 20. 11. 2020, 6. ali 7. uro
Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Multimedija.
Uspešno delo ti želim.

FRANC Četrtek, 19. 11. 2020, 6. in 7. ura
OŠČINA Za prvo uro boš po e-pošti dobil/a vabilo na videokonferenco, drugo uro pa sledi
samostojno delo. Navodila bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1, v poglavju 1.
(nivo 1)
Prvo uro boš delal/a samostojno. Navodila bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1,
v poglavju 2. Za drugo uro pa boš po e-pošti dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri
bomo skupaj preverili vaše samostojno delo. (nivo 2)
ŠSP

8. A in 8. B (dekleta), Torek, 17.11.2020, 7. ura
Tokratna sprostitev od sedenja je tek v pogovornem tempu. Vsi prav gotovo vemo, kaj to
pomeni. Pot, ki jo boš pretekla, naj bo dolga 3-5 km in dovolj varna, da jo lahko pretečeš
sama. Na začetku in na koncu vadbe ne pozabi na kratko raztezanje vseh mišičnih skupin.
Kratek opis poti ali sliko mi pošlji na naslov danica.vergilas@os-ljubecna.si.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (Nemščina)
N2N

SKUPINA 1
Sreda, 18. 11. 2020, 7. ura
Petek, 20. 11. 2020, 6. ura
Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod Izbirnimi predmeti poiščeš
nemščino, nato nemščino 8/skupina 1 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-7

N2N

SKUPINA 2
Sreda, 18. 11. 2020, 6. ura
Četrtek, 19. 11. 2020, 6. ura
Navodila za delo najdeš v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod Izbirnimi predmeti poiščeš
nemščino, nato nemščino 8/skupina 2 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-8
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