
 

NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 9. RAZRED (30. 3. do 3. 4. 2020) 

URA 

(45 

min) 

PON TOR SRE ČET PET 

Skrb za osebno higieno: pogosto umivanje rok, večkrat prezrači prostor, v katerem se učiš 

 

1.  SLO (2-3 ure) 

Ponovitev razmerij 

Protivno razmerje 

Razmišljanje o učenju na 

daljavo 

  

 MAT (2 uri) 

Prizma - površina 

in prostornina 

Rešujejo naloge v DZ,  

izdelajo model, narišejo 

mrežo poljubne prizme 

 

GEO (nadaljujejo 

z miselnim 

vzorcem-alpska 

pokrajina) 

 TJN 

Znane osebnosti 

(reševanje 

interaktivnih nalog, 

utrjevanje snovi, 

spoznavanje novih 

znanih osebnosti, 

zapiski v zvezek) 

ZGO(2.sv.vojna v 

SLO, zapis v 

zvezek) 

2.  ANG (urejanje in 

popravjanje govornih 

nastopov, priprava 

PowerPoint 

predstavitev, glasno 

branje govornih 

nastopov) 

KEM  

Tema: Kemijske 

spojine (v našem 

vsakdanjiku) 

Max čas (glede 

slabše uče): 45 min 

Zahtevnost: 
srednje 

DN: izpolnijo 

tabelo, ki bo dana 

v google drive do 

15. 5. (vsak 

učenec ima 

drugačno spojino, 

na koncu naredimo 

skupinski 

dokument) 

 

 

3. 
FIZ (1 ura) 

Električni tok LS3/LUM OGK GUM (1ura) BIO 



Poiščejo doma na 

električnih napravah 

podatke za el. moč, 

napetost, tok,... tako 

spoznavajo nove fizik. 

veličine, spoznajo 

povezavo FIZ z vsakd. 

življenjem 

 

Ogled oddaje 

Ko pop sreča 

klasiko 

(dokumentarnifil

m) 

Tema:(Darwin, 

fosili (predstavitev 

določene teme s 

ptt učencev in 

izpolnitev učnih 

listov v google 

drive  

Max čas (glede 

slabše uče): 45 min 

Zahtevnost: zelo 

DN: izpolnitev 

učnih listov (čas si 

sami raporedijo, 

rok oddaje je 1 

teden) 

Ocenjevanje 

PTT: DA 

Ocenjevanje 

delovnih listov: 
(rdeče- slabo, oranžno- 

srednje, zeleno- odlično)  

4.      

ŠPORT: vaje in športne dejavnosti med učnimi urami  

OPOMBE: 

Pri slovenščini bom dala razmišljanje za več dni - rok en teden, da mi nalogo pošljejo.  

Možnost opravljanja bralne značke. 

● BIO: Zbirajo članke o koronavirusu (možnost, da opravijo ekobralno značko) 

● BIO/ KEM: Raziskovalno delo Kisanje mleko, ki poteka skozi vso polletje, delo pa opravijo, ko jim 

dopušča čas (v tem mesecu čas za načrt raziskovanja in konzultacijo z učiteljem (po želji) - spoznavajo 

tudi vlogo mentorja). 

● BIO predstavitve PTT in delovni listi - datume, teme in kriterije določili februarja in vse teče kot smo 

se dogovorili.  



  

  

  

  

  

 


