
ČETRTEK, 23. 4. 2020  9. RAZRED 

1. šolska ura: MATEMATIKA 

MAT 9  –    ŠTEVILSKA PREMICA IN KOORDINATNI SISTEM- VAJE ZA UTRJEVANJE            

Učenci,  

v današnji uri bomo ob nalogah  ponovili  in utrdili znanje  o številski premici in 

koordinatnem sistemu.  Ker po počitnicah  pričnem z obdelavo učnega sklopa Funkcije            

(učbenik, stran 181), nam bo to osnova za nadaljne delo. 

 V spletni učilnici imate rešitve nalog ponavljanja in utrjevanja. Preglejte, po potrebi 

popravite, povprašajte. 

Prijetne počitnice vam želim. 

A) VAJE ZA UTRJAVANJE SNOVI: 

 

1. Na  številski premici upodobi množico točk, za katere velja: 

a)    x = − 3                     b) x≤ −4                      c)│x│≤ 2                    d) 3,5 ≤ x  ≤ 6   

  
2. V  koordinatnem sistemu  nariši premico, ki poteka skozi točki C(4,0) in 

D(−2, −3). Na njej določi ( in nariši)  še točko P z absciso 2.  

Zapiši koordinati točke P. 

 

 

3. V skupnem  koordinatnem sistemu  nariši: 

           a) pravokotnik ABCD: A (−1, −4), B( 3,  2), oglišče C leži na ordinatni osi.  

               S slike odčitaj     koordinati oglišča C in D.      

          b)  trikotnik KLM z oglišči K(2,−4)  L (5,−4),  M(5, 0). Izračunaj ploščino trikotnika. 

   

4. a)  Zapiši koordinate točk  štirikotnika ABCD. 

b) Izračunaj ploščino lika. 
 
c) *Izračunaj obseg lika. 
 

 
 

 

  



ČETRTEK, 23. 4. 2020  9. RAZRED 

5. V koordinatnem sistemu nariši trikotnik ABC  z oglišči A(2,2), B(5, 2), C(2, 5). 

 

a) Prezrcali trikotnik ABC  čez abscisno os v trikotnik A'B'C'. Zapiši koordinate 

dobljenih oglišč. 

 

b) Prezrcali trikotnik ABC čez koordinatno izhodišče v trikotnik A''B''C''.  

Zapiši koordinate dobljenih oglišč. 

 

 

Saj ste znali, kajne?                                                  Učiteljica Marijana 

 

2. šolska ura: GLASBENA UMETNOST 

Pozdravljeni! ♫  

 Ta teden bomo pri GUM spoznali eno najbolj razširjenih zvrsti popularne glasbe – 

ROCK in najpopularnejše rockovske sloge.   

 Vsa podrobna navodila za učenje in obravnavanje nove snovi imate (v priponki PPT) v 

spletni učilnici.     Želim vam prijetno poslušanje in spoznavanje različnih rock zvrsti! 

 

                                      
 

 Rešitve preverjanja o jazz glasbi v Sloveniji iz prejšnjega tedna, sem vam prav tako 

objavila (v word priponki) v spletni učilnici.  

Na nekatera vprašanja ste odgovorjali samo ustno, za pisni del pa vam pošiljam 

rešitve. Prosim, če preverite vaše odgovore – jih po potrebi popravite ali dopolnite. 

Napisani naj bodo v zvezku za GUM, ker jih bom pregledala ko se vidimo.  

                                                                                           

 

Če imate kakršnokoli vprašanje ali težave z razumevanjem navodil, mi pišite v vašo skupino 
preko kanala na e-Asistentu ali na e-naslov barbararupar1@gmail.com.  

 

♫ OSTANITE ZDRAVI IN VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫ 

GLASBA JE ZAKON                   

 

 

mailto:barbararupar1@gmail.com
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3. šolska ura: KEMIJA 

NASLOV: UTRJEVANJE (maščobe) 

1. Maščobe in voske uvrščamo v večjo skupino nepolarnih spojin, ki jih dobimo z izolacijo iz 

živih organizmov (rastline in živali). Kako imenujemo to skupino spojin? 

 

2. Maščobe so estri glicerola in maščobnih kislin. Prikazan je kalotni model glicerola. Napiši 

racionalno  formulo in dve imeni te spojine.  

 

3. V naravnih maščobah so zaestrene različne maščobne kisline. Napiši njeno racionalno 

formulo, opredeli maščobno kislino kot nasičeno ali nenasičeno ter izbiro utemelji.  

 

4. Kako lahko iz vsebnosti zaestrenih nasičenih oz. nenasičenih maščobnih kislin sklepaš na 

agregatno stanje maščobe?  

 

5. Raziskave kažejo, da prevelik delež nasičenih maščob v prehrani lahko vodi v razvoj 

bolezni srca in ožilja. Zakaj so rastlinska olja v splošnem bolj zdrava kakor živalske masti? 

 

6. Napisana je formula maščobe. Oglej si strukturo in dopolni besedilo.  

 

Strukturni del A predstavlja vezano enoto ________________ . 

Strukturni del B predstavlja vezano enoto ________________ . 

 

Skupina modro obarvanih atomov predstavlja _____________ funkcionalno skupino.  

Prikazana maščoba je pri sobni temperaturi v ____________________ (agregatno stanje), ker 

________________________________________________________ .  

***7. Dopolni enačbi reakcij, ki predstavljata nastanek maščobe iz glicerola in navedenih 

maščobnih kislin. Pomagaj si z učbenikom stran 79. 
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4. šolska ura: BIOLOGIJA 

Dragi devetošolec/devetošolka.  

Tokrat sem zate pripravila naloge za utrjevanje snovi. Objavljene so v spletni učilnici.  

Želim ti veliko uspeha pri reševanju.  

 

7.  6. šolska ura: SLOVENŠČINA   

Danes imamo video-konferenco ob 10.00. Bodi, prosim, točen. 

Povezava: 

https://us04web.zoom.us/j/71925064742?pwd=bGxPS3B6ajdGL3g1b1l1S3RDMmRiUT09  

Pripravi preverjanje, ki si ga rešil/-a. 

Se vidimo/slišimo!  

Učiteljica Silva 

 

8. šolska ura: RAZREDNA URA 

 

Tudi tokrat se vidimo v petek   Povabilo sledi preko e- pošte.  

 

NEMŠČINA – NADOMEŠČANJE 

ČETRTEK 23.4.2020 NEM 9R 

1.    Slediš navodilom posnetka; potrebuješ tablico/računalnik/telefon z 

zvočnikom, da slišiš; učbenik, zvezek. 

1.del https://www.youtube.com/watch?v=4M0T24xkers 

2.del https://www.youtube.com/watch?v=dSg7UY1m1II 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71925064742?pwd=bGxPS3B6ajdGL3g1b1l1S3RDMmRiUT09
https://www.youtube.com/watch?v=4M0T24xkers
https://www.youtube.com/watch?v=dSg7UY1m1II

