
8. A 
POUK NA DALJAVO - TOREK, 31.3.2020 (7. dan)      
Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

_________________________________________________________________________________________ 

ŠPO - deklice 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA 

 

 

1) OGREVANJE  

 

7 poljubnih gimnastičnih razteznih vaj,  

ki jih izvajamo pri urah športne vzgoje 

 

 

 

 

 

2) GLAVNI DEL 

 

- Počepi s poskokom 10x 

- Izpadni korak naprej leva in desna noga izmenično 10x 

- Sklece 10x 

- ''Mountain climber'' 20 sekund (slika 4) 

- razovka ( lastovka ) na eni nogi, nato še na drugi 

 

 

3) ZAKLJUČNI DEL  

 

- Pozdrav soncu 

 

 

 

 

 



ŠPO  - fantje 
 
ŠVK domača izvedba 
 
1. Uvodni del: (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje). Vsako vajo izvajate približno 30 sekund.  
- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi nogi, enonožni poskoki 
po desni nogi).  
- dinamične raztezne vaje (kroženja: z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v zapestjih. Odkloni, predkloni in 
zakloni). 
 
2. Glavni del: 
- naredi tri kroge opisanih vaj in v 'zapiske' zabeleži svoj najboljši rezultat. 
 
Veliko zabave ob izvajanju vaj in ostanite zdravi!  
 
 

NALOGA - OPIS REZULTAT 
1 minuto izvajaj trebušnjake (roki prekrižaj čez prsni koš, nogi zatakni pod trdno 
oporo ali naj ti jih med izvajanjem vaje drži pri tleh). Vsakič se dvigni tako visoko, 
da se s komolci dotakneš kolen, roke morajo ostati med izvajanjem naloge 
neprestano prekrižane na prsnem košu. Kot rezultat napiši število ponovitev. 

 
 

Št. Ponovitev v 
1 minuti: 
 
___________ 

Sklece: ne meri časa, ampak naredi največ pravilnih sklec, kolikor zmoreš 
zaporedoma, eno za drugo. Kolena ne smejo biti na tleh, pogled je usmerjen 
naprej. Zapiši realen rezultat – bolje ena, kot nobena 😊 

  
 

Maksimalno 
št. ponovitev: 
 
___________ 

Počep ob steni: Zavzemi položaj smučarskega počepa ob steni (hrbet v stiku s 
steno, kot 90 stopinj med stegni in meči, obe stopali na tleh). Poskrbi, da ti pri  
izvajanju vaje ne drsi, najbolje je, če jo izvajaš bos/a ali v supergah. Štopaj, 
največ koliko časa zdržiš v tem položaju, zapiši rezultat v minutah in sekundah. 

Maks. čas: 
 
___________ 



 
 
Ravnotežje: Štopaj, koliko časa zdržiš v stoji na eni in koliko na drugi nogi. Desna (čas): 

____________ 
Leva (čas): 
____________ 
 

Deska (plank): Postavi se v pravilen položaj deske na podlahteh (komolci so pod 
rameni, podlahti sta vzporedni in v širini ramen, nogi sta iztegnjeni, hrbet je 
raven – gležnji, kolena, medenica in ramena so v isti liniji). Štopaj, koliko časa 
lahko vztrajaš v tem položaju. 

 
 

Maks. čas: 
 
___________ 

Poskočni Janezi (jumping jack): Štopaj, največ koliko ponovitev lahko narediš v 1 
minuti. Roki morata biti iztegnjeni, nad glavo se morata dlani dotakniti ena 
druge (plosk) – nogi sta takrat v razkoraku, ko skočiš z nogama skupaj, se roki 
dotakneta stegen. 

 

Št. Ponovitev v 
1 minuti: 
 
___________ 

 



 

 

DKE 8. b, 31. 3. 2020, 1. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici. 
 
Poskrbi, da bo delo po dosedanjih navodilih opravljeno, če še ni. 
Obvezno:  
1. Preglej učbenik, str. 65 – 69 in zapiši: 

- kdaj je Slovenija postala članica EU, 
- na kakšen način smo odločali o vstopu v EU, 
- kaj je NATO. 

2. Prepiši tabelo na str. 69. 
3. Obišči spletne strani EU, NATO in OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) in ugotovi, čemu vse tri 

organizacije posvečajo pozornost v zadnjem mesecu. 
 
Neobvezno: Na portalu EU je tudi Kotiček za učenje. Prebrskaj ga. (https://europa.eu/learning-corner/home_sl) 
V njem najdeš razne kvize, igrice in drugo gradivo o EU. 

Predlagam, da v zavihku Učno gradivo izbereš starost 12 - 15 let in pregledaš predstavitvene prosojnice z naslovom 
Evropa na kratko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEM 

(navodila so za ponedeljek, 30.3.2020) 

 

Utrjevanje snovi / POVEZOVANJE  DELCEV 

 

Navodilo za delo: Dobro si preberi vprašanja in odgovori.  Kar je označeno z zvezdico pomeni znanje več! 

 

1. Ob simbolu elementa označi s pikicami zunanje elektrone. 
 

Li       Na       Mg      Ca       B       Al       Si       C       N       P        O       S       F       Cl       He       Ne        

 

 

2. Razloži nastanek ionske vezi med: 
kalcijem in klorom                            natrijem in žveplom 

 

 

 

 

3. Napiši formule ionskih spojin in jih poimenuj.  
Kation Anion  Formula Ime spojine 

Na+ F   

  KCl  

Ag+ I    

Li+ O2-   

  K2S  

Mg2+ Br   

Ca2+ Cl   

 

4. Razmisli in dopolni. 
_____________ spojine nastajajo pri reakciji kovin z nekovinami. Kovine vedno tvorijo __________ nabite ione – 
_____________, nekovine pa __________ nabite ione – _____________. Ioni so urejeni v ___________________ ionsko 
strukturo. Ionski kristali imajo ___________ tališča in večina se jih ______________ v vodi. V talini ali raztopini prevajo 
_________________________, v ________________________________________ pa ne. 

 

 

 

 

 



Kovalentna vez 

1. Dopolni besedilo. 
Dva atoma vodika tvorita molekulo tako, da se povežeta s skupnim _________________ parom. Atom helija se 
nahaja v _______ skupini periodnega sistema in ima _______ zunanjih elektrona. Pri spajanju vodika in klora 
dobimo molekulo vodikovega klorida. Atom vodika in atom klora prispevata po _______ elektron v 
________________ elektronski par. 

 

2. Dopolni besedilo. 
Vsak atom klora ima _______ elektronov, od teh je ______ zunanjih. V molekuli klora ima vsak atom klora 
_________ elektronov.  

Atom dušika ima ____ zunanjih elektronov. Molekula dušika ima ____ vezne (skupne) elektronske pare. 

 

3. Molekulske in strukturne formule molekul. 
Molekulska formula molekule fluora je F2 ;  strukturna formula  molekule fluora je F- F. 

Molekulska formula molekule vode je H2 O; strukturna formula  molekule vode je :  

                                                                                                                                        

Dopolni in si pomagaj  z zgornjima primeroma. 

      

Molekulska formula molekule dušika je______; strukturna formula  molekule dušika je __________ 

 

Molekulska formula vodikovega jodida je________ ; strukturna vodikovega jodida ____________ 

 

       Molekulska formula metana je ___________; strukturna formula metana je ________________ 

 

      *Strukturna formula molekule silicijevega tetraklorida je enaka strukturni formuli metana.  

        Zapiši s strukturno in molekulsko formulo molekulo silicijevega tetraklorida.  

 

 

     4.   *Vodik reagira z mnogimi elementi in z njimi tvori spojine. Helij ne tvori spojin z nobenim elementom. 

           Razloži zakaj? ___________________________________________________________________ 

 

5.   V kateri izmed naslednjih spojin ni kovalentnih vezi?  

      A)  HF               B)  CCl4               C)  KBr              Č)  CO               D)  NO2                E)   H2S 

 

 

 



6.  *Misel v okvirju 

Najprej vpiši besede, ki jih zahtevajo opisi, navpično  

      v notranji kvadrat. Za lažje reševanje je nekaj črk že   

vpisanih na prava mesta.      
        

Navpično v notranji kvadrat:     

1. Letni čas, ko pobiramo poljske pridelke. 
2. Črna poljska ptica, pojavlja se predvsem jeseni.   
3. Tuje ime za bombažno tkanino (poglej etiketo 

na majčki). 

4. Ustanova, kamor napotijo problematične mladostnike. 
5. Mesec, v katerem se konča šola.  
 

S pomočjo številk vnesi črke v zunanji okvir, kjer boš prebral  

nekaj povezav med ogljikovimi atomi. 

 

 

7.   Določi vrsto vezi in gradnike, ki molekulo sestavljajo.   

 

Ime snovi Formula Vrsta vezi Osnovni gradniki 

vodikov klorid HCl                ioni 

natrijev fluorid NaF   

ogljikov dioksid CO2           *polarna           *nepolarne molekule 

kalcijev oksid CaO   

metan CH4          *polarna            *nepolarne molekule 

voda        H2 O   

 

 

8.   Katera ugotovitev o ogljiku je pravilna?  

      A.  Ima štiri zunanje elektrone.   C.  Spojina s kisikom ima formulo CO3. 

      B.  Spojina z vodikom ima formulo CH3.  Č.  Ogljik lahko tvori pet kovalentnih vezi. 

       D.  V ogljikovem dioksidu tvori ogljik ionske vezi. 

 

 

 



 

9. Kateri model predstavlja slika?                               ____________________________. Kakšna je njegova  

 

                                                                                    kristalna struktura? ____________________________ 

                                                                                    Značilne lastnosti so: ___________________________ 

                                                                                   _____________________________________________    

    

10.  Voda je odlično polarno topilo. Kaj to pomeni?  

      (Spomni se poskusa, ki smo ga izvedli pri pouku, rešil-a si tudi preglednico v DZ na strani 45 in U stran  

      65) 

 

 

       Cikloheksan je nepolarno topilo. Kaj to pomeni?____________________________________________ 

 

11.  *Zakaj natrijev klorid v kristalu (trdna snov) ne prevaja električnega toka,  v raztopini in talni pa prevaja.   

 


