 









(Winnie the Pooh)

9. bbbbbbbbbbbbbbbb!
Upam, da ste si oddahnili od šolskega dela in preživeli prijeten konec tedna. Doma,
seveda.
Še en ponedeljek na daljavo se začenja. Ste pripravljeni?
Tak način izobraževanja bo trajal še kar nekaj časa, zato želim, da se pripravljenih nalog
lotite resno in odgovorno. Če učitelj napiše, da pošljite nalogo v pregled, potem to tudi
storite. Prav tako vprašajte učitelja, če naletite na nalogo, ki ji niste kos. Sporočite
učitelju, da ste uspešno naredili zahtevano. Skratka tako, kot to storite takrat, ko smo v
»pravi« šoli.
In najbolj pomembno je, da veste, da v tem čudnem času niste sami. Starši vam stojijo
ob strani doma, učitelji pa kot nekakšni droni krožimo okrog vas na daljavo in vas želimo
pripraviti k čim večjem sodelovanju.
In izziv? Katera novica bi te v tem trenutku najbolj razveselila?
Saj veš, sporoči mi na že znani naslov.
P. S.
In kaj je MENE najbolj razveselilo včeraj?

Tudi učitelji potrebujemo spodbudo.
In najboljša je, ko pride od vas ...
Vaša razredničarka

NEMŠČINA
Tudi tokrat ne bom obremenjeval vaših oči z bleščečimi zasloni in vas povabil na potovanje v DZ
 Še pred tem – je prejšnja naloga šla?
Rešitve: 56/11a (načeloma so različne možne rešitve, pomembno je, da
so smiselne). 11b (In Deutschland gibt es fanatastische Schlösser. Jan
hat einen guten Charakter. Alexander und Christiane sind nette
Gasteltern. Weimar ist eine alte Stadt. 11c (-e; -en, en; -e; -0, -es, -es;
-0, -er; -e; -es; -e, -e; -e)

Kot rečeno, boste nekaj vaj za pridevniško sklanjatev (pazi na 1. in 4. sklon!) naredili še v DZ, in sicer:
- stran 46/8,9 in
- stran 47/10. Ta naloge je slušna in ima dva dela. Če ste uspešno registrirali učbenik, jo lahko poslušate
tam (in hkrati preberite svoje rešitve), sicer pa je zvočna datoteka tudi na tej povezavi
(https://www.mboxdrive.com/nal10.mp3). Da ne bo kdo rekel, da naloge ni mogel narediti ;)
Če je komu nalog premalo in je hitro zaključil, lahko utrjuje svoje znanje preteklika
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/grammatik/verben_perfekt.html

KEMIJA
REŠITVE (16. 3. 2020)
3. propan-1-ol, CH3CH2CH2OH
4.a) kisik; b) C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
5. butan-1-ol ima manjšo gostoto od vode, butan-1-ol je delno topen v vodi
6. a) etanol; b) etanojska kislina, CH3COOH 7. alkohol je hlapna, vnetljiva snov,
REŠITVE (19. 3. 2020)
1. c) alkoholno vrenje je kemijska reakcija, pri kateri se sladkor ob prisotnosti gliv kvasovk razgradi do
alkohola etanola in ogljikovega dioksida;
d) C6H12O6(aq) → 2C2H5OH(aq) + 2CO2(g); e) CO2(g) – ogljikov dioksid, dokaz z apnico – apnica pomotni ali
dokaz z gorečo svečo – plamen ugasne
2. c) pri tej reakciji, je prišlo do raztapljanja kalcijevega karbonata v jajčni lupini ob prisotnosti kisline v kisu;
b) CaCO3(s) + 2CH3COOH(aq) → (CH3COO)2Ca(aq) + H2O(l) + CO2(g)
REŠITVE (23. 3. 2020)

1. a)
, CH3CH2CH2CH3, C4H10; b) alkan – nasičeni ogljikovodik – ogljikovi atomi so vezani v
verigo z enojno vezjo; c) med ogljikovimi atomi nepolarna kovalentna vez, med atomom ogljika in vodika
polarna kovalentna vez; č) znak za vnetljivost

;

d)
, 2-metilpropan
2. a) ogljikovodik B, dvojna vez med ogljikovima atomoma; b) propan; c) ogljikovodik B;
č) CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3, propan; d) adicija vodika na propen (hidrogeniranje propena)
3. a) B in C, enaka razporeditev istega števila ogljikovih atomov; b) A in D, enaka molekulska formula,
različna razporeditev ogljikovih atomov
4. a) snov B; b) spodnja plast; c) snov B je topna v vodi in v snovi A

5. etanol → etanal → etanojska kislina
6. a) etanojska kislina; b) CH3COOH; c) karboksilne kisline, ima značilno karboskilno skupino –COOH

7.
8. model 1: aldehid – aldehidna skupina – etanal, model 2: karboksilna kislina – karboksilna skupina –
etanojska kislina, model 3: alkohol – hidroksilna skupina – propan-2-ol, model 4: keton – ketonska skupina –
propan-2-on

Poglavje: Kisikova družina organskih spojin – KARBOKSILNE KISLINE (U: 64-67)
O karboksilnih kislinah – kaj že znam?
1. Kaj so karboksilne kisline?
2. Katero funkcionalno skupino vsebujejo karboksilne kisline? Napiši njeno formulo in ime.
3. Kako poimenujemo preproste karboksilne kisline?
4. Kateri sta dve najpreprostejši karboksilni kislini? Napiši njuni formuli in imeni.
5. Katero je poljudno ime za metanojsko kislino? Kje v naravi jo lahko najdemo?
5. Katero je poljudno ime za etanojsko kislino? Kje jo lahko najdemo?
Reši: DZ, str. 75: naloge 1.-7.
ZA VEČ reši: DZ, str. 76: naloge 8.-11.
Zanimivost:
Običajno ime

Racionalna formula

Vir v naravi

metanojska kislina
etanojska kislina
butanojska kislina
2-hidroksipropanojska kislina

mravljična kislina
ocetna kislina
maslena kislina
mlečna kislina

HCOOH
CH3COOH
CH3(CH2)2COOH
OH

oktadekanosjka kislina
2-hidroksibutandiojska kislina

stearinska kislina
jabočna kislina

CH3 – CH – COOH
CH3(CH2)16COOH
OH

mravlje, koprive
vinski in jabolčni kis
žarko maslo, znoj
mlečni izdelki, kislo
zelje, nastaja med
delovanjem mišic
maščobe
jabolka

Ime karboksilne kisline
(IUPAC)

HOOC – CH – CH – COOH
2,3-dihidroksibutandiojska
kislina

vinska kislina

vino

2-hidroksi-1,2,3propantrikarboksilna kislina

citronska kislina

citrusi

etandiojska kislina

oksalna kislina

rabarbara

Preglednica: Karboksilne kisline v naravi

ZAPIŠI V ZVEZEK
Lastnosti karboksilnih kislin
a) Topnost karboksilnih kislin v vodi (U: str. 64-65):
Oglej si preglednico v učbeniku na str. 64 in pojasni, kako se topnost karboksilnih kislin v vodi
spreminja in od česa je odvisna topnost karboksilnih kislin v vodi. Pojasni na primeru etanojske in
heksanojske kisline.
b) Vrelišče karboksilnih kislin (U: str. 64-65):
Oglej si preglednico v učbeniku na str. 64 in pojasni, kako se spreminjajo vrelišča karboksilnih kislin z
naraščanjem števila ogljikovih atomov v molekuli.
c) Kislost karboksilnih kislin (U: str. 66)
((Ponovi nastanek oksonijevih ionov – kako anorganske kisline reagirajo v vodnih raztopinah.
Npr. HCl(aq) + H2O(l) → …))
Pojasni nastanek oksonijevih ionov v vodnih raztopinah karboksilnih kislin. Zapiši s splošno enačbo.
Primeri:
Napiši in pojasni enačbo reakcije metanojske kisline z vodo.
Napiši in pojasni enačbo reakcije etanojske kisline z vodo.
Reakcije karboksilnih kislin
a) Nevtralizacija (U: str.67):
((Ponovi reakcijo nevtralizacije- kaj je nevtralizacija, kaj nastane pri reakciji nevtralizacije.
Npr. HCl(aq) + Mg(OH)2(aq)→ … in HNO3(aq) + NaOH(aq) → …))
Napiši in pojasni enačbo reakcije med etanojsko kislino in natrijevim hidroksidom.
Napiši in pojasni enačbo reakcije med metanojsko kislino in kalijevim hidroksidom.
((Opomba: Zaenkrat se ne ukvarjaj z imenom soli, ki nastane pri tej reakciji – izvor imena ti bo
razumljiv kasneje.))
((Opomba: Navodil, ki so zapisana v ležečem položaju ne prepisuj.))
b) Pridobivanje karboksilnih kislin s postopno oksidacijo primarnih alkoholov in aldehidov (že
znaš – glej nazaj)
Napiši enačbo pridobivanja etanojske kisline iz etanola.
c) Reakcija karboksilnih kislin z alkoholi – estrenje (obravnavamo kasneje)
ZA VEČ reši: DZ, str. 77: naloge 12.-14 in str. 78: naloga 18.
Ne beži pred svojimi nalogami.
Po vsakem koraku, ki ga boš storil, se ti bosta odprla
novo okno in nov pogled na svet in življenje.

MATEMATIKA
Nalogo prepiši v zvezek in jo reši. Obvezno mora biti postopek in izračuni, pazi na skice.

V zvezek zapiši pri katerih primerih si imel težave in zakaj? Naslednjo uro dobiš rešitve.
Čuvaj svoje zdravje in bodi doma!
TOOOO… pa ti je uspelo, rešitve dobiš naslednjo uro.

ZGODOVINA
REŠITVE DL 4

DL 5 - Slovenci v 20. in 21. stoletju
2. svetovna vojna na Slovenskem

TEMA: OKUPACIJA SLOVENSKEGA OZEMLJA

1. Iz spodnjega besedila v zvezek izpiši značilnosti okupacije slovenskega ozemlja.

2. V zvezek si naredi preglednico in zapiši, katere dele slovenskega ozemlja so zasedli posamezni okupatorji.

3. Pogledi slovenskih političnih strank na okupacijo so bili različni. Meščanski tabor je v sodelovanju z
begunsko vlado pripravil program, ki ga imenujemo londonske točke, marksistični tabor pa program,
ki ga imenujemo temeljne točke Osvobodilne fronte slovenskega naroda.
Primerjaj oba programa.
a)

Zapiši zahteve londonski točk.
b) Zapiši zahteve temeljnih točk OF.
c) Pojasni v čem se je razlikoval odnos meščanskega in marksističnega tabora do okupatorja.

SLOVENŠČINA
9. b,
dobila sem dva dnevnika in bila sta zelo zanimiva. Seveda bom vztrajala, dokler ne dobim večine.
Ugotovila sem namreč, da je omemba določene besede v mojem navodilu še koga spodbudila, da se je
javil :)
Danes boste nadaljevali z vajami v delovnem zvezku. 9. razred je skoraj eno samo veliko ponavljanje.
Odprite DZ na strani 89 in rešite naloge od 15 do 26. Ob tem upoštevajte moje opombe oz. se z njimi
pomagajte:
–
–
–
–

–

naloga 17: oba odgovora utemeljite z dvema podatkoma,
naloga 18: saj veste, kaj je »stopnjevan«, ne? To je takrat, ko pridevnik ni v osnovniku, ampak
je v primerniku oziroma presežniku: dober, boljši, najboljši
naloga 20: Vsaka definicija je sestavljena iz treh delov: definirani pojem, nadpomenka in
lastnost. Primer: Slovenski pravopis je knjiga, v kateri so zbrana pravopisna pravila.
naloga 22:
 ta, ki … se nanaša na človeka
 to, s čimer … se nanaša na neko napravo, orodje
 to, da … se nanaša na pojem
 to, kjer … se nanaša na kraj
 tak, ki … se nanaša na neko lastnost (pridevnik)
naloga 24: naj vam zaupam, da je samostalnikov 10 … in da se množinskih ne da postaviti v
ednino (npr. vrata), edninskih pa ne v množino (npr. moka).

Kdor nima delovnega zvezka, se registrira na www.irokus.si in odgovore piše v zvezek (dve sta to že
naredili in sta zdaj srečni uporabnici e-delovnega zvezka).

LIKOVNA UMETNOST

Likovna naloga: VIZUALNI MEDIJI - ANIMACIJA

Dober dan, učenci!
Prejšnji teden ste si ogledali nekaj kratkih filmov o animaciji in se tudi sami preizkusili v
animiranju na povezavi, ki jo ponovno prilagam (za tiste, ki še niste in za tiste, ki bi radi ustvarjali
še enkrat). https://eucbeniki.sio.si/lum9/2429/index6.html

Delo za danes:
1. Razmisli o IDEJI, na eno izmed dveh tem: PREMAGAJMO KORONAVIRUS ali
DOGODIVŠČINE PRI NAS DOMA.
2. Nariši SKICO, podobno kot bi risal STRIP. Na pisarniški A 4 papir nariši okvirčke. V
prvega napiši naslov zgodbe in avtorja (tvoj izviren naslov, znotraj določene teme). Riši s
svinčnikom. Zgodba naj ima uvod, jedro in zaključek.

Tisti, ki nimate možnosti uporabe računalnika, ali tega ne bi želeli, boste s pomočjo skice izdelali
umetniški STRIP.

Za vse tiste, ki boste delali animacijo na računalniku, vam je učiteljica Vesna pripravila začetna
navodila. Navodila so jasna in preprosta, tako da vas spodbujam, da se vsi lotite dela na računalniku.
Uživajte v ustvarjanju!

V namizju tvojega računalnika ustvari mapo Likovna umetnost (Desni
klik/Novo/Mapa in natipkaj Likovna umetnost)
Odpri program Slikar
Klikni na Spremeni velikost risalne površine, natančno tako,
kot kaže slika.
Izberi zvezdico, velikost svinčnika in tvojo priljubljeno
barvo.

1. Nariši prvo majhno zvezdico.
Sliko shrani: Datoteka/Shrani kot/Računalnik/Namizje/Likovna umetnost. Ime
datoteke S1.
(op. Nikakor ne uporabljaj Datoteka/shrani)
Nato nariši drugo zvezdico.
2.
3.
4.
5.
6.

Sliko shrani: Datoteka/Shrani kot/Namizje. Ime datoteke S2.
Postopek ponavljaj, dokler ne zapolniš celotne risalne površine.
Zapri program Slikar.
V namizju preveri, če imaš veliko shranjenih slik.(več kot 25)
Tako, pripravljen/a si za naslednjo uro.

