
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. b za 20. 4. 2020 

FIZIKA 

Cilji današnjega dne:  

- Veš, da je  tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno. 

 

1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD 

ZAPISKE.. 

 

PONOVITEV Snov smo že obravnavali. . 

1. Kolikšna je bila površina tvojega stopala? 

2. S kolikšno silo teže deluje povprečno človeško telo na tla? (oceni) 

3. Izberi pravilen odgovor. 

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

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 

 

Z obema stopaloma stojiš trdno na tleh. Skoncentriraj se na silo svojega telesa na tla. Med 

njima deluje ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU. 

A) Dvigni eno nogo, in poskusi določiti silo stopala na tla. 

B) Stopi z obema stopaloma na tla. Povzpni se na prste in poskusi določiti silo stopala na 

tla. 

C)  

                                                                 Naredi sklece ob steni ali ob mizi tako, da se enkrat 

opreš s celotnima dlanema, drugič se opreš samo z 

dvema prstoma.  

 

 

 

 

Če si vaje  izvedel pravilno, si spreminjal fizikalno količino, ki ji rečemo TLAK.                                                                                        

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

Preberi si snov v učbeniku na str. 110, 111. Če učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html str. 205 in 206. 

 

 

 

Oznaka za tlak je  p.  (mala tiskana črka) 

                                                                 sila, ki je pravokotna na podlago 

Formula za izračun tlaka je   p=
𝐹

𝑆
           enota [ 

𝑁

𝑚2
] 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html%20str.%20205%20in%20206


                                                                  površina na katero pritiska sila      
                                                                                                                                                

   

               Tlak je količnik med silo, ki je pravokotna na podlago in  

                 ploščino ploskve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračunaj tlak pod enim stopalom človeka. 

 

 

 

                               Površina mojega stopala je    S=______cm2 

                                                Sila teže povprečnega človeškega telesa  Fg= __800__ N 

                                  p=
𝐹

𝑆
= _____ 

𝑁

𝑐𝑚2
 

 

                                    

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO IZRAČUNA TLAKA POD ENIM STOPALOM ČLOVEKA. 

 

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

http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm 

http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm 

 

 

ŠPORT 

Navodila so v spletni učilnici.  

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 

 

Končali smo s poglavjem o krogu. 

Danes začnemo novo, zanimivo poglavje o Pitagorovem izreku. V spletni učilnici vas čakajo 

navodila za delo v današnji uri, ko bomo ponovili lastnosti pravokotnega trikotnika.  

 

 

S 

http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm
http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm


 

ANGLEŠČINA 

Dragi učenec/ učenka 8. b! 

 

V petek si bral/a besedilo o poletnih taborih in spoznal/a nekaj zunanjih in notranjih 

aktivnosti.  

Zapis besed v slovarček si moral/a slikati in mi poslati kot priponko v spletni učilnici, kjer je 

bil pripravljen prostor za to. Če tega še nisi naredil/a, opravi čimprej. 

- Spodaj imaš nekaj spletnih vaj, s katerimi boš utrdil/a besedišče:  

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/indoor/index.htm 

https://quizlet.com/8906438/indoor-activities-flash-cards/ (Najprej besedišče ponovi tako, da 

klikaš na kartice in se pomikaš s puščico v desno. Nato izbiraš aktivnosti na levi strani.) 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/outdoor/index.htm 

https://quizlet.com/8906620/outdoor-activities-flash-cards/ (Najprej besedišče ponovi tako, da 

klikaš na kartice in se pomikaš s puščico v desno. Nato izbiraš aktivnosti na levi strani.) 

 - Tako, besedišče si ponovil/a in se malo poigral/a.  Sedaj pa le še zadnja aktivnost za danes. 

Odpri delovni zvezek na strani 123 in reši nalogi 45a in 45b. Rešitve dobiš naslednjo uro.  

 

Želim ti maksimalno lep dan.  

 

 

 

SLOVENŠČINA  

 

Osmošolec, osmošolka,  

minulo uro ste mi posredovali vprašanja, povezana s Prešernovo pesmijo Apel in čevljar. 

Vesela sem bila prav vsakega. Danes te v spletni učilnici čaka razlaga pesmi, ki sem jo 

pripravila na osnovi zastavljenih  vprašanj. 

Se vidimo v spletni učilnici.  

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/indoor/index.htm
https://quizlet.com/8906438/indoor-activities-flash-cards/
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/outdoor/index.htm
https://quizlet.com/8906620/outdoor-activities-flash-cards/


ZGODOVINA 8. b, 20. 4. 2020 

 

Opravi vse svoje obveznosti za nazaj, če jih še nisi, vključno s preverjanjem v spletni učilnici 

in preverjanjem (kvizom) na povezavi, ki sem jo navedla prejšnjič.  

Poskrbi, da bo zvezek urejen, samo tak ti je v pomoč pri učenju. Urejen zvezek je tudi dokaz o 

tvojem delu. 

Napiši naslov: BAROK 

Oglej si slike: 

https://artsandculture.google.com/usergallery/NwIy6dONvThLKQ 

 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 81 – 83 in odgovori in s pomočjo vprašanj napiši zapiske (v 

zvezek!). 

 

1. Zakaj so sežigali čarovnice? 

2. Opiši značilnosti baročne umetnosti. 

3. Opiši povezavo med barokom in protireformacijo. 

4. Kaj so pasijonske igre? 

5. Oglej si slike v učbeniku. Katere primere baročne umetnosti predstavljajo?Poznaš baročne 

spomenike v naši občini? 

6. Kdo je bil Janez Svetokriški?  

7. Kateri dve akademiji so ustanovili konec 17. in v zač. 18. stol.? 

8. Spomni se, kaj ste se o baroku učili lani pri glasbeni umetnosti. Katera sodobna ustanova je 

naslednica Academie Philharmonicorum? Kateri dve glasbeno scenski obliki sta bili v 

baroku zelo priljubljeni? 

9. Poimenuj prvo javno knjižnico na Slovenskem. Ali še obstaja? 

10. Ponovi, kar veš o Janezu Vajkardu Valvasorju. Jeseni ste obiskali njegov grad Bogenšperk.   

Katero slovensko znamenitost je Valvasor prvi predstavil svetovni javnosti? 

 

 

https://artsandculture.google.com/usergallery/NwIy6dONvThLKQ

