
8. B _ Učno gradivo za 1. april 2020 

 

Cilji današnjega dne:  

        - našteješ primere, ko telesa delujejo vzajemno 

- razumeš da sta sili, ki delujeta vzajemno, enako veliki in nasprotno usmerjeni, 

- ločiš zakon o vzajemnem učinku in zakon o ravnovesju. 

NALOGE IN SNOV NAREDI V ZVEZEK. Naslednji teden bomo na spletni strani preverili 

razumevanje obeh zakonov. Za vsa vprašanja sem ti na voljo preko spletne strani ali preko e-

maila.  

 

1. PONOVITEV  

Nariši sile, ki delujejo na svetilko z maso 3kg, ki visi s stopa. Svetilko nariši 

simbolno, Merilo je 1cm………..10N 

 
 

 

2. EKSPERIMENTA:  

 

a) Vzemi elastiko. Na vsakem koncu jo primi z eno roko. Zaradi 

prožnosti jo raztegni. Pri tem ne uporabi prevelike sile. En konec 

elastike spusti.   

Upam, da nisi preveč občutil zakona o vzajemnem učinku in da te 

elastika ni poškodovala. Toda zakaj si na prstu čutil vsaj majhno 

bolečino?  

 

b) Razpri eno dlan. Dlan druge roke stisni v pest. Uradi s pestjo v razprto dlan. Na razprti 

dlani in členkih pesti si verjetno čutil silo. 

 

 

Preberi si snov v učbeniku str. 94, 95. 

 

Kot smo povedali na začetku šolskega leta, je pri razlagi fizikalnih pojavov potrebno 

povedati, kaj je opazovano telo. 

Povrnimo se k svetilki. S poznavanjem zakona o ravnotežju si verjetno na svetilki narisal sile 

kot so na sliki 2. Vse sile v naravi delujejo v parih. Sile na svetilko opišemo na dva načina. 

Preriši tabelo v zvezek. 

 

 

 



 

 

 

 

3. NALOGA 

Dopolni tako, da bodo nastale pravilne trditve. 

Vse sile v naravi delujejo v parih in številni pojavi iz vsakdanjosti kažejo na to, da je 

delovanje teles drugo na drugega ______________. O tem govori tudi zakon o medsebojnem 

delovanju teles: če prvo telo deluje na drugo telo z neko silo, potem drugo telo deluje na prvo 

telo z enako veliko, a________________ usmerjeno silo. Temu zakonu pravimo tudi 

_________ (številka) Newtonov zakon. 

 

Da snov dobro utrdiš, si poglej na spletni povezavi temo medsebojno delovanje teles, kjer so 

tudi interaktivne vaje. 

https://eucbenik 

i.sio.si/fizika8/219/index1.html od strani 167 do 172. 

Upam, da med prenosom znanja od mene do vas tudi velja zakon o vzajemnem učinku. 

Lep pozdrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slika 2 slika1 

Opazujemo luč in delovanje sil iz okolice na 

eno telo. 

Opazujemo luč in stop. Opazujemo dvoje 

teles. 

Če je vsota vseh sil na opazovano telo enaka 

nič, potem miruje ali se giblje premo 

enakomerno. 

Če prvo telo deluje na drugo z neko silo, 

deluje drugo telo na prvo z enako, nasprotno 

usmerjeno silo. 

1.Newtonov zakon 3. Newtonov zakon 

Ravnovesje sil Zakon o vzajemnem učinku  



ZGODOVINA 8. b, 31. 3. 2020 in 1. 4. 2020. 

 
Prilagam »rešitve« za ponedeljek in napotke za torek in sredo (3 ure).  
Vse je tudi v spletni učilnici. 

 
 
»Rešitve«: NASTANEK ZDA 

 
1. Američani 
Staroselci: Indijanci 

Priseljenci: Angleži, Nizozemci, Nemci, Francozi, Skandinavci 
2. Ameriška osvobodilna vojna  
Na V Severne Amerike je bilo 13 britanskih kolonij. 

Kolonisti so bili vse bolj nezadovoljni zaradi visokih davkov, ki so jih plačevali Veliki 
Britaniji, zato so napovedali prekinitev trgovanja z Britanijo. 
Med kolonijami in VB se je pričela vojna. 

Zmagali so kolonisti. 
Vmes so 4. 7. 1776 ustanovili ZDA – podpisali so deklaracijo o neodvisnosti. 

V njej so bile na podlagi razsvetljenskih idej  prvič zapisane človekove pravice 
3. Ureditev države takrat in danes 
Oblika države: republika (prva na svetu). 

Politična ureditev: demokracija s 3 vejami oblasti. 
Demokracija in človekove pravice so bile omejene na belopolte prebivalce, za 
Indijance in temnopolte pa ne. Črnci so bili sužnji. 

Tudi ženske, čeprav belke, niso imele volilne pravice. 
4. Posledice  
ZDA so bile prva sodobna/moderna demokracija na svetu in zato »obljubljena 

dežela« za mnoge Evropejce, ki so živeli v monarhijah. 
 
 

Napiši naslov: FRANCOSKA REVOLUCIJA (str. 70 - 74) 
 
Obvezno preberi besedilo v učbeniku in s pomočjo vprašanj izdelaj zapiske: 

 
1. Kdo so sestavljali francoski prvi, drugi in tretji stan (kar je ob sliki z oranžno 

pisavo). 
2. Zakaj je bila Francija v krizi, zakaj so bili ljudje nezadovoljni? (oranžen okvir, 70) 
3. Kaj se je zgodilo 14. 7. 1789? 

4. Kaj je pomenilo priznanje narodne skupščine (oranžen okvir, str. 71)?  
5. Katera dva pomembna sklepa je sprejela narodna skupščina (oranžen okvir, str. 

72)? 

6. Izpiši glavna načela, zapisana v deklaraciji o človekovih pravicah? (oranžen in 
rumen okvir, str. 72) 

7. Kaj vse se je spremenilo, ko je Francija 1791 postala ustavna monarhija? 

8. Katere spremembe sta prinesla razglasitev republike in vladanje jakobincev 
(zadnji oranžen okvir, str. 73)? 

9. Kakšna usoda je doletela francoskega kralja Ludvika XVI.? 

10. Kakšen je pomen francoske revolucije (katere spremembe je prinesla)? 



 

Neobvezno: 
- Lahko si pogledaš odlomek iz filma o Ludviku XVI, ki prikazuje njegovo 

usmrtitev na giljotini. Opozarjam: prikaz je precej nazoren. 

https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo 
 

- Lahko si ogledaš, kako izgleda dvorec Versailles: 

https://www.youtube.com/watch?v=XxIzMr2Ekpo 
 

- Predlagam, da prebereš kratek članek o francoski revoluciji ( pod njim je tudi 

posnetek): 
http://zgodovina.si/francoska-revolucija-1789/ 
Na tem portalu je še več zanimivih vsebin.  

Saj veš, kaj je zapisal Tone Pavček: » Če ne bomo brali, nas bo pobralo«. 
 

ŠPORT 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 

- Glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

Razno 10x 

- Zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki naprej 

izmenično L-D 

GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje- iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo
https://www.youtube.com/watch?v=XxIzMr2Ekpo
http://zgodovina.si/francoska-revolucija-1789/
https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc


 

 

*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

 

Nadaljujemo z delom 

Če si odgovoril-a na vsa vprašanja o spolovilih, so danes na vrsti dihala.  Odgovori na vprašanja (prepiši 

vprašanja  v zvezek oz. si  prilepi učni list). Pri reševanju si pomagaj z učbenikom  str. 38- 47. Ker ne 

vem, če bo povezava  na rešitve delovala, si lahko pomagaš tudi z iRokusplus 8 biologija (4.poglavje 

dihala ), kjer imaš nazorno prikazane animacije in video prikaz. Reši tudi DZ str. 44, 45, 50, 51 in 52.  

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije 

 
                                                                               

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2F&usg=AOvVaw2MSVl1YZHIhX142bM6dFhr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR3tvns7XoAhVtSBUIHQw4DWoQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus%2Firp-bio8%2F&usg=AOvVaw1PPvoQGRPFanWgFz2cPvAa


 

DIHALA 

1. Zgradba dihalne poti 

 Označi dele dihal, pobarvaj vsak del z drugo barvo. 

 

Kaj se dogaja v delu označenem s črko A? 

Iz česa so zgrajeni deli označeni s črkami C, D, E? 

Kakšen pomen ima del označen s črko Č? 

Iz česa je zgrajen del označen s črko F? 

Kakšna je naloga dela označenega s črko G? 

 

 
2. Vdih in izdih 
 
   Naštej mišice, ki sodelujejo pri vdihu. 

  Opiši vdih in izdih. 

4. Kakšno je trebušno in kakšno prsno dihanje?  

 

 

 

3. Opiši sestavo vdihanega in izdihanega zraka. 



5. Pljučno dihanje 
Kaj je pljučno dihanje? 

 Ob skici na desni strani opiši dogajanje v pljučnem      mešičku.  
 
 
 
 
 
 
6. Celično dihanje 

 
 
 
 

Kaj je celično dihanje?  

Kje poteka? 

Opiši dogajanje pri celičnem dihanju?

 

 

 

 

7. Grlo in govor 

 Kateri del grla omogoča govor?                                     

 Opiši, kako deluje.  

8. Bolezni in poškodbe dihal 
 
Naštej nekaj bolezni dihal.  
 
Na katere organe negativno vpliva kajenje?  
 
Kakšna je prva pomoč pri zadušitvah? 

 

Kje poteka? 

 

 
 



FIZIKA  8. razred   MEDSEBOJNO DELOVANJE TELES                   Jerica Rajšek 
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                         KEMIJA SKOZI ZGODOVINO 

 

 

 

 

 

 

Pri delu si pomagaj s PPP predstavitvijo in odgovori na naslednja vprašanja. Dobro si 

preberi tekst v vsakem diapozitivu. Vprašanja si prepiši oz. prilepi v zvezek. 

1. Kdaj se je začela kemija? 

2. Kaj je VELIKI POK? 

3. Kdaj je nastalo naše osončje in kako je nastalo? 

4. Kdaj so se pojavili prvi zametki kemijske znanosti? 

5. Kaj veš o prvih zametkih kemijske znanosti? 

6. Kakšen je bil razvoj kemije v srednjem veku? 

7. Opiši razvoj kemije v novem veku. 

8. Kaj je značilno za obdobje plastičnih mas? Kdaj se je začelo to obdobje? 

Pri delu si lahko pomagaš tudi z e kemijo Semič in sicer prvo poglavje  KEMIJA V 

ŽIVLJENJU IN NJEN POMEN – Kemija skozi zgodovino.  

 

E-kemija v 8. razredu - OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p-2SocLoAhWdwsQBHXOnBr0QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.osbos.si%2Fekemija%2Fe-gradivo%2F&usg=AOvVaw1dgmZ1zKGZCuD272dODoQz
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