
 

1.  URA GUM                                                                                                                                                    

8.a  

Naloge za 31.3.2020 

 

Pozdravljen 8smošolec! 

Nekaj za preverjanje znanja! : Katero obdobje se skriva v rebusu?(Klavir, cis, mezinec) 

Odgovor napiši v e učilnici! 

 

 

Ker nimamo delovnega zvezka, imamo samo učbenik, ti pošiljam še link za nov delovni zvezek  kjer 

lahko poslušaš posnetke direktno in odgovoriš na vprašanja, ki jih zapišeš v zvezek in v e -ičilnici! 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GUM8SDZ&pages=36-37 

 Reši nalogi: 

1. Katere značilnosti zaslediš v poslušani skladbi Čast in hvala J. K. Novaka? 

2. Kaj meniš o sodobni priredbi? 

3. Kaj imata skupnega J.K. Novak in Anton Tomaž Linhart? 

 

Zapoj pesem Every breath you take ob yt ali pa na pamet ob lastni spremljavi(tlesk, plosk….). 

Če imaš glasbilo pa se ga nauči zaigrati, zapeti ob spremljavi kitare, ukulele……….. 

Želim ti lep dan in pričakujem tvoj odziv z odgovori na ur GUM. 

Mija  
  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GUM8SDZ&pages=36-37


2.URA FI     

Cilji današnjega dne:  

        - načrtovalno obvladaš razstavljanje sil na komponenti, 

- razumeš odvisnost velikosti komponent od njihove smeri. 

Ponavljanje v spletni učilnici. 

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  kot prilogo preko kanala 8._ fizika na 

spletni strani. do PETKA, 3. 4. 2020. Po poteku časa bodo rezultati vidni na oglasni deski. Lahko me 

kontaktirate preko kanala, še bolje preko sporočil ali e-maila, če kaj ne bo jasno. 

 

Preživite lepe spomladanske dni z zimskih pridihom. 

Lep pozdrav          Jerica Rajšek 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 .URA ŠPO Fantje in dekleta 

 
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 

 

 

*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

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


27. 3. 2020 

  

4. URA FI  
 

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. 
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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. 

 

 

 

 

5.URA GUM  

1.4.2020 

5. ura 

 

Pozdravljen osmošolec! 

 

 Si zapel Every Breath? Si se spremljal! Si napisal odziv nazaj! Ne pozabi. Vsako sodelovanje šteje k oceni! 

            Odziv nazaj moraš opraviti.  

 

V tej uri se posveti dvema stranema v učbeniku – 26, 27 in preberi.  

Nato napiši naslov in prepiši miselni vzorec. 

 

Poslušaj odlomek skladbe na spodnjem linku in zapiši kaj opisuje skladatelj? 

Kako bi imenovali skladbo, ki ima program? 

Zapis naj izgleda takole: 

 Skladatelj 

 Naslov skladbe 

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  



27. 3. 2020 

 Opis: 

 

 

Uspešen boš: 

 če boš prebral  

 zapisal miselni vzorec v zvezek 

 poslušal odlomek skladbe/lahko tudi celo, tudi narisal  

 odgovoril na vprašanja v e učilnici 

  

 

ROMANTIKA 
 

https://youtu.be/k2RPKMJmSp0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ROMANTIKA 

          19. stol. 

Nove glasbene oblike: 

 

 Kratke glasbene 
oblike 

 Samospev 

 Rapsodija 

 Simfonična 
pesnitev 

Glasbene značilnosti 

romantike: 

 Barvite 
harmonije, 
razgibani ritmi 
in dinamični 
razponi 

 Uveljavljanje 
kromatične 
lestvice( niz 12 

poltonov) 
 Programska in 

absolutna 
glasba 

 Nacionalne 
šole(v dela 
vpletajo 
elemente 
ljudske glasbe) 

 

Skladatelji romantike: 

 

Schubert, Berlioz, Paganini, 

Rossini, Chopin, Liszt, 

Verdi, Wagner, 

Smetana,Dvorak, Strauss, 

Bizet, Ruski skladatelji, 

https://youtu.be/k2RPKMJmSp0


27. 3. 2020 

 

 

6.,7.URA POK  

                         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

