
PETEK, 3. 4. 2020  9. RAZRED 

1. šolska ura: ZGODOVINA 

Hvala vsem, ki ste mi že ali mi še boste poslali zapiske za ta teden. Kot si lahko mislite, sem 

dobil ogromno zapiskov in pregledovanje mi vzame kar nekaj časa.  

Odločil sem se, da mi naslednje zapiske pošljete do konca naslednjega tedna, torej do 

10.4.2020. Od vseh učnih ur, ki jih bom do takrat poslal, mi lahko pošljete le ene zapiske 

torej za eno šolsko uro (lahko tudi več). Katere boste poslali, se odločite sami. Meni je 

pomembno, da vidim, da delate in spremljate snov. Če komu kakšna snov ni jasna oziroma in 

ima kakšno dodatno vprašanje, mi lahko brez težav piše. Zapiske mi lahko, kot do zdaj 

pošljete na e-naslov: kturnsek@gmail.com ali pa na spletno učilnico.  

Lep pozdrav, 

Klemen Turnšek 

 

Navodila za delo: 

Preberi snov v učbeniku na straneh od 87 do 89, prepiši tabelsko sliko in odgovori na 

vprašanja: 

Parlamentarna demokracija v Kraljevini Jugoslaviji 
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Odgovori še na spodnja vprašanja: 

1.) Kateri narodi so poleg Srbov, Hrvatov in Slovencev še živeli v Kraljevini SHS? 

2.) Kateri narod je bil edini priznan v Kraljevini SHS po vidovdanski ustavi?  

3.) Pojasni zakaj je bila vidovdanska ustava tudi zelo napredna (liberalna)? 

4.) Katera stranka je imela na Slovenskem največji vpliv in za kaj se je zavzemala? 
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2. šolska ura: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni učenci! 

Danes boste obnovili svoje znanje in razmišljali o našem okolju in podnebnih spremembah, 

ob tem pa se boste skušali navezati tudi na aktualno problematiko okužb s COVID-19.  

Kako? Napisali boste krajši sestavek po spodnjih navodilih. 

 

1. Pojdite v naravo (seveda sami ali pa z ožjim družinskim članom iz istega gospodinjstva). 

Opazujte okolico, gozdove, dogajanje na cesti, podnebje, zrak, nebo… Kaj opazite? 

Kakšna dejanja negativno vplivajo na naše okolje? Trenutne razmere so sicer malo 

drugačne, a razmislite, kaj bi opazili v okolici nekaj tednov nazaj?  

 

2. Vsi se najbrž strinjamo, da nam jih je pandemija koronavirusa pošteno zagodla in nas 

omejila na številnih področjih. Ampak ali so naše omejitve res tako slabe za vsa področja 

našega življenja? Najdete ob nastali situaciji tudi kaj pozitivnega? Razmislite o vplivih 

posledic omejevanja gibanja ljudi na naše okolje in navedite vsaj 3 pozitivne stvari. 

Vsako podkrepite z razlago v dveh ali treh stavkih.   

 

Na primer: Factories normally produce a lot of greenhouse gasses by burning fossil fuels. 

It causes air pollution, but now that the factories are closed, the air feels cleaner and there 

is much less smoke in the air.   

 

Zapise mi pošljite na moj elektronski naslov: natasa.zgajner@os-bostanj.si do srede, 8. 4.  
☺ 

 

Ne bo pretežko, kajne? Če pa imate kakšno vprašanje, mi pa le pišite. 

 

Lep vikend vam želim, 

učiteljica Nataša 
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3. šolska ura: BIOLOGIJA 

Naloga prejšnjega tedna še vedno traja. Nekateri ste mi že poslali vaše odgovore. Ostali to storite do 

ponedeljka, 6. 4. 2020.  

 

4. šolska ura:  FIZIKA 

 

Danes bomo utrjevali znanje o NOTRANJI ENERGIJI IN TOPLOTI. 

V delovnem zvezku Moja prva fizika 2 reši naloge na straneh 52 in 53 (od 1. do 5. naloge). 

Rešitve boš našel v spletni učilnici. 

 

5. šolska ura: GEOGRAFIJA 


