
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. b za 15. 4. 2020 

FIZIKA, 15. 4.  

 

Cilji današnjega dne:  

 poznaš preproste postopke za določitev ploščine likov, 

 izračunaš ploščino osnovnih geometrijskih likov,  

 izmeriš ploščino (površino) ne geometrijskih likov, 

 znaš pretvarjanje med enotami za površino. 

 

 

1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD 

ZAPISKE.. 

 

PONOVITEV Snov ste obravnavali pri matematiki, prav tako pri fiziki na začetku šolskega 

leta. 

 

Dopolni povedi tako, da bodo nastale pravilne trditve: 

1) Ploščina je _________ (osnovna, izpeljana ) fizikalna količina. 

2) Pri fiziki jo označimo s črko _____. 

3) Osnovna enota za ploščino je _______. 

4) Ploščino pravilnih geometrijskih teles izračunamo po formuli _______. 

5) Ploščino likov negeometrijskih teles zmerimo tako da ___________ (spomni se 

merjenja ploščine ali površine dlani). 

 

Izberi pravilen odgovor. 

1m2= 0,1 dm2            1m2= 100 dm2            1m2= 1000 dm2    

15 dm2= 1500 cm2         15 dm2= 1,500 cm2         15 dm2= 150000 cm2         

 5,8 m2= 5800 cm2          5,8 m2= 58000 cm2          5,8 m2= 58 cm2          

17 000cm2= 17 m2         17 000cm2= 170m2         17 000cm2= 1700 m2       

1 ar= 1000 m2   1 ar=0, 1 m2   1 ar= 100 m2    

5 m2=  0,0005 ha  5 m2=  0,005 ha  5 m2=  0,05 ha 

 

 

EKSPERIMENT 

 

Stopi na karirast list papirja in si določi ploščino svojega stopala. Kot veš, meritev ne bo 

natančna, zato rezultat zaokroži na cm2. 

 

 
 

 



 

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

Preberi si snov v učbeniku na str. 108, 109. Če učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html str. 182 do 187. 

Če govorimo o likih, uporabimo besedo ploščina, če pa govorimo o npr. velikosti njiv, 

travnikov, držav, teles, uporabljamo izraz površina.  

 

Oznaka za ploščino ( površino) je  S. 

   

Osnovna enota je kvadratni meter m2 

 

Ploščina je količina, ki je izpeljana iz dolžine. Ploščino pravilnih geometrijskih likov 

določimo z merjenjem in računanjem. 

Ploščino ne geometrijskih teles določimo s pomočjo mreže in preštevanjem in računanjem 

ploščin manjših pravokotnikov. 

 

 

 

Manjša enota je 1dm2= 0,01m2=0,0001m2 

Večji enoti    1ar= 100m2        1ha= 10 000m2 

 

 

 

. 

 Površina mojega stopala je    S=______cm2 

 

 

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN IZMERJENO površino stopala v spletni učilnici pod 

zapiske. 

 

Da snov dobro utrdiš, si poglej spletne povezave,  kjer so tudi interaktivne vaje. 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html str. 182 do 187. 

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/gradiva_naravoslovje/fi_kol/ploscina/ploscina.htm 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_ploscina.html 

 

  

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/158/index.html%20str.%20182%20do%20187
https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/gradiva_naravoslovje/fi_kol/ploscina/ploscina.htm
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_ploscina.html


 

ZGODOVINA 8. b, 14. 4. 2020, 15. 4. 2020 

 

Prilagam »rešitve« o Ilirskih provincah in napotke za danes. Vse je tudi v spletni učilnici.  

 

»Rešitve« ILIRSKE PROVINCE 

 

1. Na Slovenskem so se nad idejami francoske revolucije navduševali predvsem 

razsvetljenci. 

2. Trajanje Ilirskih provinc: 1809 – 1813.  Bile so posebna upravna enota Napoleonovega 

cesarstva. 

3. Imena provinc: Koroška, Krajnska, Goriška, Hrvaška, Vojna krajina, Dalmacija. 

4. Vzroki ustanovitve: Avstrijo odrezati od morja in zagotoviti izvajanje celinske zapore, 

okrepiti povezavo z Osmanskim cesarstvom. 

5. Spremembe: 

upravo ločili od sodstva 

državna sodišča 

enakost pred zakonom 

odprava cehov 

cerkvi odvzeli nadzor nad šolstvom 

nove šole 

univerza v Ljubljani 

učni jezik - slovenščina 

civilna poroka 

ukinjenih veliko cerkvenih praznikov 

6. Zakaj Slovenci niso bili navdušeni nad francosko oblastjo: gospodarska kriza zaradi 

celinske zapore, visoki davki, poseganje v versko življenje (zadnje dvoje najbolj zamerili 

kmetje). 

7. Vpliv na razvoj in veljavo slovenščine: zelo pozitiven, ker je slovenščina postala učni 

jezik, ker so spodbujali njeno rabo (tudi zakone so razglašali v slovenščini), ker so bile 

slovenske dežele z izjemo Štajerske in Prekmurja združene. 

8. Vodnikov odnos do francoske revolucije in Napoleona  je bil pozitiven. V času Ilirskih 

provinc je bil gimnazijski ravnatelj in šolski nadzornik, raba slovenščine v šolah ga je 

spodbudila k pisanju učbenikov v slovenščini in slovnice. V čast Francozom je napisal 

hvalnico Ilirija oživljena, po koncu njihove oblasti na Slovenskem pa še manj znano 

pesem Ilirija zveličana. Avstrijska oblast ga je po koncu Ilirskih provinc upokojila. 

 

Neobvezno: 

Ilirijo oživljeno in Ilirijo zveličano najdeš na portalu Wikivir: 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_o%C5%BEivljena 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_zveli%C4%8Dana 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_o%C5%BEivljena
https://sl.wikisource.org/wiki/Ilirija_zveli%C4%8Dana


In napotki za danes, 14. 4. 2020 in jutri, 15. 4, 2020 (3 ure) 

PONOVIMO 

 

Ponovil boš poglavje o dogajanju v 17. in 18. stol. V zvezku je to od naslova Absolutizem 

dalje, v učbeniku pa od strani 56 – 80.  

 

1. Oglej si filmček o reformah Marije Terezije in Jožefa II : 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122976478 

 

2. Oglej si posnetek z razlago o Napoleonu:  

 https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk 

 

3. Reši kviz (pregleduj tudi gradivo ob vprašanjih). 

https://www.sutori.com/story/propadanje-starega-reda--

qW4KBCTf8gASPiMEuEMsqSwj 

 

4. Prilagam še »običajna« vprašanja za ponavljanje: 
 

UTRJEVANJE 

1. Katere so značilnosti absolutnega vladanja?  

2. Opiši razsvetljenske ideje. 

3. Primerjaj absolutizem in razsvetljeni absolutizem. 

4. Naštej francoske razsvetljence. 

5. Opiši terezijansko - jožefinske reforme. Katere veljajo še danes? 

6. Kakšen je bil pomen uvedbe splošne šolske obveznosti? Primerjaj splošno šolsko obveznost 

tedaj in danes. 

7. Katere reforme so bile pomembne za kmete? Zakaj? 

8. Kaj je bil cilj terezijansko - jožefinskih reform? Opiši njihov pomen. 

9. Naštej slovenske razsvetljence in njihova dela. 

10. Za kaj so se zavzemali slovenski razsvetljenci? 

11. Katere sloje prebivalstva je  zajelo narodno prebujenje Slovencev? 

12.  Kako so razsvetljenske ideje vplivale na nastanek ZDA? 

13. Opiši nastanek ZDA. Kako je ta vplival na dogajanje v Evropi? 

14. Opiši značilnosti politične ureditve in družbo ZDA. 

15. Opiši razmere v Franciji pred francosko revolucijo in pojasni vzroke zanjo. 

16. Opiši potek francoske revolucije 

17. Utemelji pomen francoske revolucije. 

18. Kako je Napoleon vplival na širjenje idej francoske revolucije po Evropi? 

19. Naštej Ilirske province, opiši njihov obseg. 

20. Katere spremembe so Francozi uvedli na Slovenskem? 

21. Kako so Ilirske province vplivale na razvoj slovenske narodne zavesti? 
 

V primeru nejasnosti me kontaktiraj. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122976478
https://www.youtube.com/watch?v=5ty-1HFbBjk
https://www.sutori.com/story/propadanje-starega-reda--qW4KBCTf8gASPiMEuEMsqSwj
https://www.sutori.com/story/propadanje-starega-reda--qW4KBCTf8gASPiMEuEMsqSwj


 

 

ŠPORT 

Navodila za delo so v spletni učilnici.  

 

BIOLOGIJA 

 

Navodilo za delo:  Najprej odgovori  na 5 vprašanj v spletni učilnici, in sicer do petka. 

Vprašanja se nanašajo na preverjanje snovi o delitvi celice. Nato si natančno poglej tudi rešitve 

o okostju in dopolni DZ (domača naloga od prejšnje ure).  Poglej si razlago snovi na učnem listu 

spodaj  in se nauči: naloge okostja,  snovno zgradbo kosti,  prerez dolge kosti, oblike kosti in 

kostenitev. V primeru, da so težave, se javi na kanal.  Priporočam pa tudi, da si pomagate sošolci 

med sabo (medsebojno pomoč). Naslednjo uro bomo preverjali znanje o zgradbi celice ter ponovili 

značilnosti  spolnih in telesnih celic. 

 

OGRODJE (OKOSTJE, SKELET) 

Naloge  

dajejo telesu oporo in obliko, varujejo notranje organe, sodelujejo pri gibanju 

 

Snovna zgradba kosti 

 

Kosti gradijo: 

anorganske snovi: Ca, P in Mg soli dajejo kosti trdnost. Anorganskih snovi  je 

približno 2/3.  

organska snov ali osein: dajejo kosti prožnost. Organskih snovi je približno 1/3. 

S starostjo se količina manjša, zato so pogostejše poškodbe, počasnejše 

celjenje)  

 

Vzdolžni prerez dolge kosti 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolge kosti kot so stegnenica, piščal, nadlahtnica, imajo votli prostor v  

notranjosti v obliki cevi. Pri otrocih je napolnjena z rdečim kostnim mozgom,kjer nastajajo krvne 

celice (kri). Pri odraslem človeku krvne celice nastajajo le v ploščatih kosteh,  v dolgih kosteh 

notranjost napolni maščoba (rumeni kostni mozeg). 

 

Oblike kosti 
ploščate (lobanjske kosti, lopatica…) 
podolgovate (v okončinah in prsnem košu) 
kratke (kosti v zapestju, nartu, prstih) 
nepravilno oblikovane (spodnja čeljustnica, vretenca, sitka) 
 
 
 
Zakostenevanje ali kostenitev 
Med rastjo hrustančne celice  nadomestijo kostne celice, kosti na sredini  
postajajo vedno trše.  Po 20 letu kosti pridobivajo le še na trdnosti. 

 



 

 


