
GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA TOREK, 21. 4.  

 

NEMŠČINA 

TOREK, 21. 4. 2020 & ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Pozdravljeni, dragi 8-šolci.  

Začnimo danes najprej malce z gibanjem. Zapleši in zapoj, če se le da zunaj na svežem zraku, 

da se tvoja pljuča in možgančki napolnijo z energijo in svežim zrakom. 

Sedaj sledi pa nekaj dela, prav?  

Za današnjo uro potrebuješ ta navodila, pisalo, zvezek in delovni zvezek (če ga seveda imaš). 

Domačo nalogo lahko oddaš po delih, saj imaš čas do petka, 24. 4. 2020. 

 

1) Oglej si naslednjo sliko:  

 

2) V zvezek pod naslov TINAS WOCHENPLAN prevedi naslednje besede, ki so 

omenjene na sliki: 

die Woche  

der Vormittag   

der Nachmittag   

das Schwimmbad  

gehen  

zu Hause  

nach Hause  

bleiben  

die Klassenarbeit   

lernen  

die Fahrt  

besuchen  

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


*Lahko si pomagaš tudi s tem PONS slovarjem.  

3) Verjetno si že ugotovil/a, da gre za Tinin potek dneva. Sedaj ti prevzemi vlogo Tine, jaz pa 

se bom prelevila v novinarko. Odgovori na moja vprašanja v celih povedih in jih zapiši v 

zvezek. Zapis fotografiraj in pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  

 

a) Was machst du am Montagnachmittag?  

b) Gehst du am Dienstagnachmittag in den Tennisclub?  

c) Wohin gehst du am Mittwochnachmittag? 

d) Was machst du am Donnerstagnachmittag? (pazi, 2 glagola, verjetno 2 povedi) 

e) Was machst du am Freitagnachmittag?  

f) Was machst du am Samstagvormittag? (pazi, deljiv glagol) 

g) Wohin gehst du am Samstagnachmittag? 

h) Was machst du am Sonntag? 

i) Wohin gehst du von Montag bis Freitagvormittag? 

*PS: nagrada tistemu/tisti, ki to naredi brez napak.  

 

4) Kadar odgovarjaš na vprašanja WOHIN (KAM?) moraš paziti na naslednje:  

Was ist das? / Kaj je to? – 1. sklon Wohin gehst du? / Kam greš? – 4. sklon 

das Schwimmbad  
das Kino 
das Restaurant 

in das (=ins) Schwimmbad 
in das (=ins) Kino 
in das (=ins) Restaurant 

die Schule 
die (Musik/Sprach)schule 
die Kirche (cerkev) 

in die Schule 
in die (Musik/Sprach)schule 
in die Kirche 

der (Tennis/Golf…)club  
der Sportplatz 

in den (Tennis/Golf…)club 
auf den Sportplatz  

     *Se še spomnite, vedno komplicirajo le moški  

 

 

 

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina
mailto:mojca.2906@yahoo.de


5) Oglej si naslednji zapis o Tini, ker ti bo v nadaljevanju v pomoč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) V delovnem zvezku na strani 12 reši nalogo 10. Naloga je podobna Tinini, le 

da je glavna oseba sedaj Stefan. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in 

pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  

 

 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de


 

7) V delovnem zvezku na strani 13 reši nalogo 11. Pomagaj si z zapisom v 

zvezku, ki si ga naredil/a pod točko 4. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in 

pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: tečaj katerega koli jezika je moškega spola, picerija pa ženskega.  

 

Tako. Tvoje delo za ta teden je končano.  

Kot rečeno, domačo nalogo je potrebno oddati do petka, 24. 4. 2020 Oddaš jo 

lahko: 

- v spletni učilnici 

- v našem kanalu 

- na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de 

- še vedno pa so na voljo tudi telegrami pošte Slovenija, golobi pismonoše, 

Harry-jeva sova, Morsejeva abeceda, … 

 

Želim ti MAKSIMALNO lep dan. 

Mojca Kacjan  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
mailto:mojca.2906@yahoo.de


KEMIJA 

Dragi učenci 8.B,   

 

nadaljujemo s snovjo ALKALIJSKE IN ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE.  

 

Pri današnji uri boš izvedla/izvedel poskus »Trdota vode«. Navodila za izvedbo 

aktivnosti so v spletni učilnici. Nato si boš ogledala še poskus »Plamenske 

reakcije«. 

V spletni učilnici te čaka analiza preverjanja znanja Kemijske reakcije.  

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

ŠPORT 

VADBENA LESTEV 

 

1. Zunaj si nariši ali označi vadbeno lestev kot kaže slika (krede, palice, kamenčki...) lahkotudi 

notri če nimaš možnosti zunaj 

          

 

2. Ogrevanje (10 krogov teka naprej-nazaj okrog lestve, 5 krogov bočnega gibanja okrog lestve-

pogled je usmerjen v isto smer cel čas gibanja) 

3. Kroženja 8x (glava, ramena, komolci, zapetja, roke, boki, kolena, gležnji) 

4. 10 poskokov s koleni čim višje, 10 sklec, 10 počepov 

5. Opravi vaje na vadbeni lestvi 

 

6. Preberi besedilo o motoriki (preverjanje naslednji teden) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk


FIZIKA 

Cilji današnjega dne:  

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

 

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. Stisni svinčnik med prstoma na rokah. 

Od česa je odvisna bolečina v blazinicah prstov? 

2. Tlak je : a) izpeljana količina b) osnovna količina 

3. Ob enaki masi telesa je tlak v tleh a)večji pod manjšo ploskvijo  

b) večji pod večjo ploskvijo. 

4. Povej primer iz vsakdanjega življenja, ko govorimo o tlaku. 

 

EKSPERIMENT 

Če imaš doma mogoče plastelin, ga oblikuj v kroglico in poskusi narediti čim bolj globoko 

luknjico. Poskusi s konico svinčnika, prstom, dlanjo, enkrat bolj močno (z večjo silo), drugič 

manj. Razmisli, v katerem primeru si naredil največjo luknjico z najmanjšo silo. 

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

Preberi si snov v učbeniku na str. 110, 111 in poglej in reši računski primer na str. 111. Če 

učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  

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

Izvedel si meritev stopala.              

 

 

                               Površina mojega stopala je    S=______cm2 

                                                Sila teže povprečnega človeškega telesa  Fg= __800__ N 

                                  p=
𝐹

𝑆
= __

800𝑁

𝑆
__ 

𝑁

𝑐𝑚2
 

 

 

 

                                    

1.Rezultat si dobil v 
𝑁

𝑐𝑚2
,  

2.  pomnožimo s 10000, 

3. in smo dobili rezultat v 
𝑁

𝑚2
 = Pa                            100kPa=1 bar 

 

 

 

 

 

 

Tvoja vrednost 

Pascal je druga 

enota za tlak 

Bar je tretja enota 

za tlak 

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


PONOVITEV napiši še pet primerov zvečanja in zmanjšanja tlaka v vsakdanjem življenju. 

 

Tlak povečamo Tlak zmanjšamo 

Kruh režemo z ostrim nožem. Z obema stopaloma stojimo trdno na tleh. 

  

  

  

  

  

 

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 

 

 

  

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


BIOLOGIJA 

                                                        

                                                     Preverjanje  /   DIHALA  

 

 

1. Poimenuj dele dihalne poti označene s puščicami.  Opiši zgradbo in nalogo sapnika.                    2T /                                                                                                  

                                                                                      

                                                                                   ___________________________________________ 

        

                                                                                   

2. Opiši sestavo zraka, ki ga vdihnemo, in sestavo zraka, ki ga izdihnemo.                                            2T /                                                                                                     

 

 

 

3. Zakaj je bolje, da zrak vdihavamo skozi nos kot skozi usta?                                                                 1T / 

    

       

                                                                                                                                                                    2T /                                                                                                     

4. Kateri del dihalne poti prikazuje slika?______________ 

    Kakšna je njegova naloga?__________ 

 

 

 

 5. Ob sliki opiši proces izmenjave plinov v pljučnih mešičkih – pljučno dihanje.                                   3T /              

     Pomagaj si s sliko.  (Zapomni si, da se kri s kisikom imenuje arteriarna kri, kri z ogljikovim 

     dioksidom pa venozna kri). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  Opiši kaj se dogaja s pljuči, prsnim košem in trebušno prepono pri vdihu.                                           

2T / 

     

 

 

 

 

 

 

 

 7.  Naslednja slika prikazuje celično dihanje. Opiši dogajanje pri celičnem dihanju.                               2T 

/ 

 

     

 

 

 

 

 



8.  S kemijsko reakcijo (spodaj) sta zapisana  procesa celičnega dihanja in  fotosinteze                     3T/.                                      

    Oba procesa sta prikazana tudi s slikama. Proces celičnega dihanja je nasproten procesu  

fotosinteze.  

    Pojasni  zakaj.      

 

CELIČNO DIHANJE: GLUKOZA + 02 → CO2 + H20       FOTOSINTEZA:  CO2 + H20 → GLUKOZA +  O2  

 

 

           

9. Naštej  4 bolezni dihal.                                                                                                                               2 T / 

10.  Natančno preberi tekst. O čem govori besedilo. _______________________________________     

1T / 

Pri nekaterih ljudeh zaide globlje v dihala do pljučnih mešičkov, to je druga faza bolezni.” Po mnenju 

priznanega strokovnjaka imunologa dr. Alojz Ihana se okužba začne s prvo fazo, nato se zdi, kot da se 

bolezen umirja, “zatem pa naenkrat sledita težko dihanje in vročina”. To je druga faza, ko se proti 

virusu, ki pride v pljučne mešičke, telo odzove z zelo močnim vnetjem in s posebno tekočino, ki se 

sproži ob vnetjih, zalije pljuča. “Če je razsoj tega virusa v pljučnih mešičkih velik, potem je velik del 

pljuč zalit, kar povzroča težave z dihanjem.”   

       

 Dodatno delo:  Mogoče se bo kdo lotil izdelave modela pljuč.(pošlje mi naj fotografijo izdelka) 

           

           Slika za pomoč: 

        

 

  

 

Potrebuješ: plastenko, 2 slamici, plutast 

zamašek, 2 manjša  balončka, 1 večji balonček 

 

Natančen potek imaš zapisan v DZ str. 46 5. 

naloga. 

 

 



IŠP 

OGREVANJE 

1. Kroženja 8x (glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji) 

2. 10 sklec, 10 poskokov s koleni čim višje, 10 počepov 

3. Pripravi si žogo (najbolje košarkarsko) 

4. Ponavljaj vaje na posnetku 

https://www.youtube.com/watch?v=Zix5EP74jTs 

 

SPIJ DOVOLJ TEKOČINE 

 

 


