
9. a – navodilo za delo 

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

 

0. učna ura – NI3 

Navodila za delo so v spletni učilnici.  

1., 2. in 3. učna ura – skupine (SLJ, TJA, MAT) 

VSA navodilo za delo najdeš v spletni učilnici.  

Slovenščina 

Devetošolka, devetošolec,  

ponovil/a si lastnosti samostalnikov in glagolov in vadil/a njihovo pravilno uporabo. Vabimo 
te v spletno učilnico, v katero smo pripele rešitve učnih listov. Tam boš dobil/a povratne 
informacije o svojem delu in lahko rešil/a še nekaj interaktivnih nalog. Utrjuj znanje o 
samostalnikih in glagolih; vadiš lahko tudi na http://www.s-
sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html 

Učiteljice slovenščine  

5. učna ura - FIZ 

            
Cilji današnjega dne: - veš, kako izmeriti električni tok v električnem krogu, 

- spoznaš napravo za merjenje el. toka, 

- veš, kako vezati ampermeter v el. krog, 

- poznaš nevarnosti električnega toka. 

Za ponovitev si oglej posnetek na youtube. Je v angleščini, vendar boš razumel tudi preko animacij: 

https://www.youtube.com/watch?v=20Vb6hlLQSg 

Ponovitev: 

 Kaj je električni tok (danes znaš več kot pred 14. dnevi!!!!)? 

 Naštej tri prevodnike in tri izolatorje el. toka. 

 Katere količine potrebujemo za izračun električnega naboja? 

 Katere elemente ima enostaven električni krog? 

 Naštej vse učinke električnega toka. 

Vprašanja so v spletni učilnici. Odgovori nanje.  

 

Naslov v zvezek: MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA 

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/018_glagol/glagol_vaje_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=20Vb6hlLQSg


Preberi si snov v učbeniku str. 109, 110. 

Zapis v zvezek 

 

Električni tok je količnik pretočenega naboja in časa. 

I=
𝒆

𝒕
   [A]                   e= I*t [As] 

 

Zakon o ohranitvi naboja: v sklenjenem električnem krogu se električni naboj 

ohranja. 

 
Poglej si primere merjenja električnega toka na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index1.html 

http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_02_02.html 

 

Nariši električni krog s simboli in vriši AMPERMETER. 

AMPERMETER je merilnik električnega toka. V električni krog za vežemo vzporedno. 

 

Iz sestavka v učbeniku ali spletne strani zapiši pomen merilnega območja na 

ampermetru:____________________________________________________ 

 

 

NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA 

 

Zapiši nevarnosti el. toka za živa bitja in mi zapis pošlji kot prilogo zapiska na spletni strani. (pomoč 

učbenik str 116, 117). 

 

Lep pozdrav. 

Jerica Rajšek 

 
          

4. in 6. učna ura – GEO  

Vsa navodila za delo so v spletni učilnici.  

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index1.html
http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_02_02.html

