
NALOGE ZA UČENCE 8. B ZA 30. 3.  

 

Učenci, vabimo vas v spletne učilnice, v katerih delo teče s pomočjo učiteljice. Nekaj gradiva in 

nalog pa objavljamo tudi tukaj.  

FIZIKA 

Cilji današnjega dne:  

        - načrtovalno obvladaš razstavljanje sil na komponenti, 

- razumeš odvisnost velikosti komponent od njihove smeri. 

 

Ponavljanje: 

1. Kako vemo, da deluje sila na telo? 

2. Katere vrste sil poznamo? Zapiši primer. 

3. Kaj je potrebno izbrati pri obravnavi delovanja sil na telo? 

4. Kaj velja za prožna telesa? 

5. Kako se imenuje merilna priprava za merjenje sil? 

6. Zapiši Hookov zakon! 

7. Ali sta teža in masa enaki fizikalni količini? Če nista, zapiši, v čem se razlikujeta. 

8. Kako imenujemo točko, iz katere rišemo težo telesa? 

 

Za  utrditev znanja si poglej ppt predstavitev na oglasni deski pod fizika 8 in e-učbenik na povezavi 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index7.html. 

 

Reši naloge v zvezek in mi jih pošlji kot fotografijo preko eA pod zapiske do srede, 1.4.2020. Pa 

resno, ni (oz. je) prvi april.  

 

Preživite lepe spomladanske dni z zimskih pridihom. 

Lp jr 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index7.html


 
 

MATEMATIKA 

 

KROŽNI LOK, 30. 3. 2020 

 
1. V zvezek zapiši naslov   DOLŽINA KROŽNEGA LOKA (Učb. str. 165, 166) 

 Kaj je lok, kaj je središčni kot, obseg kroga in kako ga izračunamo že veš! (Če se ne spomniš, 

ponovi in šele nato začni z delom!) 

 

2. (Ne tiskaj, ne prepisuj, ampak preberi in poskušaj razumeti!) Zanima nas odvisnost krožnega loka 

od polmera in  središčnega kota: 



 

 

3. V zvezek preriši preglednico  učb. str. 165. 

4. Kako bi izračunali   DOLŽINO KROŽNEGA LOKA? (Poskušaj razumeti, ne prepisuj!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Učb. str.165, spodaj – prepiši pravilo iz okvirčka in se ga nauči! 

6. V Zbirki nalog, 2. del, str. 113 – ZGLED 6 je v tabeli prikazana utemeljitev obrazca za dolžino 

krožnega loka! Prepiši jo in poskušaj razumeti! 

7. Učb. str.166 – v zvezek reši REŠENE PRIMERE (Riši tudi skice, drugače ne boš razumel!) 

 



8. Reši  naloge 1, 2,3/ Učb. str.  167. Če zmoreš, reši še naloge 4,5,6. 

 

V primeru vprašanj mi piši. 

 

 

ANGLEŠČINA IN SLOVENŠČINA 
 

Pridruži se učenju v spletni učilnici, v kateri boš naloge reševal s pomočjo učiteljice. 

Tam je vse gradivo, naloge, rešitve, tudi interaktivne naloge.  

 

ZGODOVINA 
 

Napotki so v spletni učilnici. 

 

Napiši naslov: Nastanek ZDA 

Preglej učbenik, str. 68 – 69 in s pomočjo ključnih besed naredi zapiske: 

1. Američani (narodnosti) 

2. Ameriška osvobodilna vojna  

3. Ureditev države takrat in danes 

4. Posledice  

 

 


