
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA 7. APRIL 2020  

NEMŠČINA 

 

8. razred 

Navodilo za delo: ČETRTEK, 2. 4. 2020 in TOREK, 7. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Nekateri delovne izzive jemljete zelo 

organizirano in zato tudi uspešno. Bravo. Vsi skupaj pa zagotovo potrebujete še veliko vaje. Za 

to nalogo imate časa 1 teden, to je do SREDE, 8. 4. 2020, zato seveda ne pričakujem zaman, 

da bo naloga narejena tako kot se spodobi.  

 

POMEMBNO! 

Pomagaj si z zvezkom in gradivom iz prejšnjih ur. 

Če naletiš na tehnične težave mi prosim piši na naš KANAL ali na e-mail 

mojca.2906@yahoo.de  

 

Za vas sem sestavila interaktivni delovni list. Kaj to pomeni? 

 Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.  

 Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in rešitev vpišeš.  

 Navodila na delovnem listu so v slovenščini.  

 Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 



 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je DEUTSCH.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojca.2906@yahoo.de.  

5. Klikneš SEND.  

6. Nalogo je potrebno oddati do SREDE, 8. 4. 2020.  

7. Ko nato okno zapreš, se tudi tebi pokažejo napake, ki si jih naredil/a.  

8. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost, in sicer tako, da z desnim klikom 

na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem primeru list tudi prilepi v zvezek.  

 

ŠE NEKAJ NAMIGOV , 

ZA USPEŠNO REŠEVANJE. 

 

 Znak ß narediš tako, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT in nato Ć (tam bi moral/a 

imeti tudi na tipkovnici zapisan znak ß).  

 Preglase Ä, Ö in Ü narediš podobno in sicer, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT ter 

stisneš ?. Najprej se ti ne pokaže nič, če pa nato stisneš še A, O ali U, bi le ta moral imeti 

pikice.  

 Znak @ narediš na enak način in sicer da naenkrat držiš CTRL in ALT in nato V (tam 

bi moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak @). 

Zdaj pa veselo na delo.  

Aja, delovni list še potrebuješ  

Tukaj ga najdeš: 

https://www.liveworksheets.com/mc98763bi 

ps: za vajo lahko rešiš tudi spodaj zapisane delovne liste, a oddati je potrebno le tistega zgoraj 

 

https://www.liveworksheets.com/yl29006zj 

https://www.liveworksheets.com/bb10557ev 

https://www.liveworksheets.com/by24647ym 

Želim ti maksimalno lep dan. 

Mojca Kacjan  

  

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/mc98763bi
https://www.liveworksheets.com/yl29006zj
https://www.liveworksheets.com/bb10557ev
https://www.liveworksheets.com/by24647ym


 

GLEDALIŠKI KLUB 

Navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 

 

KEMIJA 

Lastnosti elementov in njihova lega v periodnem sistemu 

1. V svojem periodnem sistemu elementov poišči kje ležijo KOVINE, NEKOVINE in POLKOVINE.  

Pomoč: Oglej si razlago na posnetku https://eucbeniki.sio.si/kemija2/621/index1.html in učb. str. 98. 

2. Katere so tipične lastnosti KOVIN, NEKOVIN in POLKOVIN?  

Pomoč: Izpiši ključne podatke (le odebeljeni tisk), iz učb. str. 96-97. Poglej si primere iz vsakdanjega 

življenja (nakit, posoda, aluminijasta folija, letalo, žice, radiator, žveplo). Tega ne izpisuj. 

3. Reši nalogi v delovnem zvezku, str. 64.  

 

https://eucbeniki.sio.si/kemija2/621/index1.html


ŠPORT, 7.4.2020 

 

Pozdravljeni.  

 

Danes se bomo razgibavali s pomočjo igralnih kart. Dobro jih premešaj in iz kupa povleci 8 

različnih kart. V spodnji tabeli poišči, katero vajo moraš opraviti. Če kart nimaš doma, si vsak 

rdeči znak iz prvega stolpca v tabeli prepiši na lističe. Nato pa izvleči lističe. Lahko pripraviš 

tudi tekmovanje med družinskimi člani. Določi sodnika , ki naj opazuje, kdo opravlja vaje 

bolj natančno in kdo je pri tem hitrejši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upam, da so vam bile vaje všeč. Pazite na svoje zdravje!  



TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi 

Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni 

tako, te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. 

Zatem počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, 

»mountain climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih 

izvajamo pri uri športne vzgoje. 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

 
 

 

 

 

  



FIZIKA 
 

Cilj tega tedna:  

        - utrdiš znanje o silah 

 

1.Naloge naredi v zvezek. Pomagaj si z vsemi 

povezavami, katere si že obiskal v prejšnjih urah. 

2. V PETEK, 10.4. 2020 bom na oglasno desko fizika 8. razred naložila rešitve. 

- Preglej si naloge in si določi oceno, kajti zaupam v tvojo kritičnost. 

- Preko kanala svojega razreda pošlji eno vprašanje, ki ti je povzročilo 

največji problem. Poskušali bomo skupaj najti rešitve vaših težav. 
 

Naloge za utrjevanje znanja 

SILE 

 
 
 
1. V tabelo je vpisano nekaj dogodkov. Za zapisane dogodke izpolni tabelo. Za zgled je 

rešen en primer. 
 

Dogodek 
Telo, ki ga 
opazujemo 

Kaj povzroči 
sila? 

Kdo ali kaj 
povzroči 

silo? 
Ime sile Kako deluje? 

Miha je vrgel 
papirnato letalo. 

papirnato letalo 
gibanje, letalo 

odleti 
roka sila roke ob dotiku 

Petra vleče voz. 
 
 

    

Voda vrti mlinsko 
kolo. 

     

Naelektren 
televizijski zaslon 
pritegne lase. 

     

 
2. Kolikšna je teža teles? 
 

masa 2 kg 240 g 10 t 1,2 dag 

teža     

 
3. Podčrtaj prožna telesa. 
 

 list žage, radirka, svinčnik, čokolada, frnikola, plastično ravnilo, kos usnja 
 
 
 
 
 

Odstotki Ocena 

do 44% nzd (1) 

45–59 % zd (2) 

60–74 % db (3) 

75–89 % pdb (4) 

nad 90 % odl (5) 

37  

3  

2  

1  



 
 

 
4. Miha je umerjal vzmet. Na 10 cm dolgo jekleno vzmet je obesil utež za 2 N. Raztegnjena 

vzmet je merila 12,5 cm. Ko je na vzmet obesil utež za 8 N, je vzmet merila 20 cm. 
 

 a) Vstavi podatke v tabelo in nariši graf. 
 

 

sila [N] raztezek [cm] 

  

  

  
 

 
 

Iz grafa odčitaj velikost sile, ki raztegne vzmet za 8 cm. Sila je _______ 
 

b) Ali za Mihovo vzmet velja Hookov zakon?____Pojasni odgovor.  
 

 
5. Določi merilo in nariši silo F = 400 N, ki deluje na klado vodoravno proti levi. 

 
 

                                           
 

Merilo: _____________________ 
 
 
6. Deček je težak 600 N in stoji na brvi. 
 

a) Kateri sili delujeta na dečka, ko stoji na brvi? _______________________________ 
 
b) Kolikšna je vsota sil na dečka? ________________________ 
 
c) Pogoj za ravnovesje sil na dečka zapiši z enačbo. ___________________________ 
 

 
7. Oče vleče voziček s silo 50 N, sin pa ga potiska s silo 15 N. 

 
a) Določi rezultanto teh dveh sil računsko. __________________ 
 
b) Določi rezultanto teh dveh sil načrtovalno (1cm pomeni 10 N). 
 
 

 
 

4  

2  

3  

3  



c) Kolikšno je trenje, če se voziček giblje enakomerno? _____________________. 
 
 
8. Za naštete sile zapiši, ali delujejo v točki, po ploskvi ali so prostorsko porazdeljene. 

 
Teža omare. _______________________________________  
 

 Sila zraka na jadro. ___________________________________ 
 

 Sila risalnega žebljička na papir.  _______________________  
 

 Sila sani na sneg. _____________________________________ 
 

 
9. Dopolni stavke z ustreznimi besedami (trenje oz. upor, majhen oz. velik). 

 
Hokejist, ki pade na ledu, se počasi ustavlja, ker je _______________________ 
 
Jadrnica ima trup oblikovan zelo aerodinamično, zato je ____________ vode 
__________. 
 
Trup jadrnice je gladek, zato je _____________ med trupom in vodo _____________. 
 
 

 
11. Telovadec, ki tehta 70 kg, izvaja vajo na drogu. Narisan je v treh vesah.  

Pod vsako sliko napiši ustrezno trditev za sili rok F1 in F2. Izbiraj med možnimi odgovori:  

 
a) F1 = F2 = 700 N 
 
b) F1 < 700 N 

 
c) F1 = 700 N 

 
č) F1 = F2 < 350 N 

 
d) F1 = F2 > 350 N 

 
e) F1 = F2 = 350 N 
 

 
 

 
 
 
 

A B C 

   

 
12. Voziček miruje na klancu. Teža vozička je 300 N. 

4  

3  

3  10. Na telo delujeta sili, veliki 40 N in 
60 N.        Merilo: 
____________________ 
 
Načrtovalno določi vsoto sil F1 in F2. 
 

Vsota sil je: _____________ 
 
 
 

 

 
 

3  

3  



 
a) Katere sile delujejo na voziček? 
 
 
b) Z risanjem sil določi velikost sile vrvice. 

 
 Sila vrvice je ___________________. 
 
c) Vrvico prerežemo. 
 Ali je voziček še v ravnovesju? ____ 
 Pojasni.  
 
 
 

 
 

 
 
13. Na vrvici visi plastenka, težka 15 N. 
 

 
a) Kateri telesi delujeta vzajemno? 
 
 
b) Nariši sili, s katerima telesi delujeta vzajemno. 
 
 
c) Narisani sili imenuj in jima določi velikost.  

 

 

 

  

3  



REŠITVE  /     SPOLOVILA (RAZLIKUJEM SE, PRIVLAČIM)  

V prejšnjem tednu si si prebral-a v učbeniku poglavje o SPOLOVILIH in rešil-a vaje v DZ. Tvoja naloga 

danes je, da odgovoriš na naslednja vprašanja. Pomagaj si z  U 26 -28 in  32-37, dobro si poglej tudi 

slike in zapise ob slikah ter ključne pojme (bodi pozoren–a na stran 35- GOTOVO TE ZANIMA). 

Seveda ne pozabi tudi na iRokusplus 8, kjer si lahko ogledaš tudi kratke filmčke in animacije. 
irokusplus8 

                       

Svetujem ti, da si vprašanja prepišeš, lahko tudi prilepiš v zvezek.  

 

 

DEKLETA ODRAŠČAJO  

 

      1. Kaj so primarni spolni znaki?  So vidni že ob rojstvu. Deklice imajo ob rojstvu ženske spolne 

organe,   

          dečki pa moške. 

 

2. Naštej 4 sekundarne spolne znake, ki se pojavijo pri dekletih.   Menstrualni cikel, široki boki  in 

ozka  ramena, pazdušne in sramne dlake, več podkožne maščobe na prsih, bokih in stegnih.  

3. Za kaj je v telesu ženske pomemben 3 – 5 cm velik organ, ki ga imenujemo jajčnik?  

   Jajčniki so ženske spolne žleze, kjer nastajajo ženske spolne celice ali jajčeca in ženski spolni 

hormon-estrogen. 

4. Kaj je ovulacija?   Je sprostitev ženske spolne celice ali jajčeca iz jajčnika.  

5. Kaj je prvi znak, da je dekle spolno dozorelo? 

   Menstruacija ali menstrualni cikel. 

  6. Opiši, kaj se dogaja v telesu ženske tekom menstrualnega ciklusa ( Razloženo na U-36 ključni 

pojmi) 

      7. Kako se imenuje ženski spolni hormon, ki omogoča spremembe v puberteti.   Estrogen 

      8. Na sliki poimenuj dele ženskih spolnih organov (DZ str. 32) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiU26-WwbDoAhX1snEKHTldCfAQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus&usg=AOvVaw3wl_oFanZ1QP3z8CaFeULh


                                 

    

 

FANTJE ODRAŠČAJO  

       

      1. Kako še drugače imenujemo obdobje odraščanja?  Puberteta ali adolescenca 

 

2. Kaj je značilno za to obdobje? V puberteti se pojavijo telesne in osebnostne 

    spremembe, značilne za ženski in moški spol. Pri različnih osebah se pojavijo 

    različno močno in različno hitro. 

3. Kje zorijo moške spolne celice ali semenčice ali spermiji ? V moških spolnih žlezah, ki se 

imenujejo  

     moda. 

4. Naštej 4 sekundarne spolne znake,, ki jih med odraščanjem doživljajo fantje. Izliv semena, ali 

mokre  sanje,  široka ramena in ozki boki, večje grlo in nižji glas, poraščenost spodnjega dela 

obraza  in vsega  telesa (predvsem pod pazduho  in okrog spolovil) 

      5. Opiši pot semenčic od nastanka do izliva. V zrelih  modih vsakodnevno nastajajo semenčice. 

Zrele postanejo gibljive in zmožne oploditve jajčeca . Semenčice se med semenskim izlivom 

pomešajo z izločki obsečnice (prostate) in semenskih vrečk, da nastane semenska tekočina ali 

SPERMA. Semenske tekočine je ob izlivu približno 2-4 ml in vsebuje 20- 200 milijonov semenčic. 



    6. Naštej  dele moških spolnih organov (DZ str. 32). Semenska vrečka,  obsečnica ali prostata, 

sečnica semenovod, spolni ud ali penis, moda, obmodek, mošnja (slika v U str.27) 

 

SPOČETJE, NOSEČNOST , POROD  

 

1. Kaj je oploditev? Združitev moške in ženske spolne celice. Temu pravimo tudi SPOČETJE. 

2. Opiši, kaj se zgodi z jajčno celico med oploditvijo. Do oploditve lahko pride, če je jajčece zrelo 

in vsaj ena semenčica prispe skozi maternični vrat in maternico do jajcevoda, kjer je zrelo 

jajčece. Oplojeno jajčece se z delitvijo povečuje v ZARODEK.   O ZANOSITVI govorimo, ko se 

zarodek ugnezdi v maternično steno. 

 

           

3. Opiši obdobje nosečnosti? (DZ str. 37 in bodi predvsem pozoren-a na  pojme zarodek ali 

embrio, plod, posteljica, popkovnica).  Razloženo v U str.33, kjer je tudi slika. 

4. Kakšnemu načinu življenja se mora mati odreči tekom nosečnosti, če ne želi škodovati 
svojemu še nerojenemu otroku?  Nezdravemu načinu življenja…cigareti, alkohol in ostale 
droge. 
 

5. Kaj se dogaja s plodom ob koncu nosečnosti (po 9 mesecih) ? Plod se ob koncu nosečnosti 
 praviloma obrne z glavo navzdol in je pripravljen na porod. Samostojno začne dihati in počasi 

vzpostavi vse telesne funkcije na novo, brez pomoči materinega telesa. 

 

6.  Porod je iztiskanje otroka iz materinega telesa. Kako se pokaže začetek poroda? 

    Spontan (naraven) začetek poroda štejemo takrat, ko so prisotni redni, učinkoviti popadki, ki se  

    pojavljajo na 5 minut in privedejo do odpiranja materničnega ustja ali odtekanja plodovnice.  



    Samo odtekanje plodovnice (bistre tekočine) brez rednih popadkov ali odpiranja materničnega 

ustja še  ne pomeni  začetka poroda. Prav tako gre lahko za lažni porod, kadar neučinkoviti 

popadki ne privedejo do odpiranja materničnega ustja. Govorimo o nosečniških popadkih. 

 

 

7. Kaj je kontracepcija? Zaščita pred zanositvijo. 

8. Naštej in opiši metode zaščite. Učbenik str. 34, bodi pozoren –a predvsem na kondom, 

diafragmo in maternični vložek. GINEKOLOG je specialist, ki poda nasvete o zaščiti. 

 

9. Katera od  naštetih zaščit je najbolj zanesljiva in zakaj? Kondom, ker ščiti pred  zanositvijo in 

spolno prenosljivi boleznimi.  

 

SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI 

 

1. Kaj je značilno za spolno prenosljive bolezni? 

   Spolno prenosljive bolezni so nalezljive bolezni, ki se običajno prenašajo s spolnimi stiki.  

   Najpogostejše spolno prenosljive bolezni so glivična in bakterijska ali virusna vnetja, ki se lahko  

   pokažejo kot izcedek iz nožnice, občutek srbenja spolovila  in pekoče bolečine pri uriniranju 

(mala  potreba).  

 

  

2. Najpogostejše spolne bolezni so: gonoreja, sifilis, aids, hepatitis B, genitalni herpes, 

    okužbo s klamidijo. Na spletu poišči bolezni aids, sifilis in gonorejo (bodi pozoren-a  kakšni so  

    vzroki bolezni, kako se bolezen kaže –simptomi in kako poteka zdravljenje določene bolezni) 

    Samostojno delo!! 

 



 

                                     OKOSTJE 

 
Navodilo za delo:  Prihajamo na novo poglavje  GIBAM SE, kamor spada okostje ali skelet 

in mišice. Najprej se bomo posvetili okostju.Tvoja naloga je, da v DZ str. 68 na sliki 

okostnjaka označiš in poimenuješ naslednje kosti. Poglej si slike  kosti v U od str.50 do 55, 

kjer boš  našel odgovore.  Pomagaj si tudi z iRokusplus poglavje OKOSTJE - Zgradba 

okostja. Najdi predlogo okostnjaka, ki si jo dobil zraven DZ in sestavi okostnjaka. 

 

 

LOBANJA   KLJUČNICA  HRBTENICA 

 

 

 

PRSNICA   REBRA  KOLČNICA  TRTICA 

 

 

 

STEGNENICA   POGAČICA  GOLENICA 

 

 

 

MEČNICA   NARTNICE  STOPALNICE 

 

 

 

PRSTNICE  PRSTNICE  DLANČNICE 

 

 

 

ZAPESTNICE   KOŽELJNICA   KRIŽNICA 

 

 

 

PODLAHTNICA   NADLAHTNICA   LOPATICA 

 

   

  

 

 

  



IZBRANI ŠPORT  

1. Uvodni del: (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje). Vsako vajo izvajate približno 30 
sekund.  

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi nogi, 
enonožni poskoki po desni nogi).  

- dinamične raztezne vaje (kroženja: z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v zapestjih. 
Odkloni, predkloni in zakloni). 

2. Glavni del: 

- naredi tri kroge opisanih vaj in v 'zapiske' zabeleži svoj najboljši rezultat. 

Veliko zabave ob izvajanju vaj in ostanite zdravi!  

 

NALOGA - OPIS REZULTAT 

1 minuto izvajaj trebušnjake (roki prekrižaj čez prsni koš, nogi zatakni pod trdno 
oporo ali naj ti jih med izvajanjem vaje drži pri tleh). Vsakič se dvigni tako visoko, 
da se s komolci dotakneš kolen, roke morajo ostati med izvajanjem naloge 
neprestano prekrižane na prsnem košu. Kot rezultat napiši število ponovitev. 

 
 

Št. Ponovitev 
v 1 minuti: 
 
___________ 

Sklece: ne meri časa, ampak naredi največ pravilnih sklec, kolikor zmoreš 
zaporedoma, eno za drugo. Kolena ne smejo biti na tleh, pogled je usmerjen 
naprej. Zapiši realen rezultat – bolje ena, kot nobena � 

  
 

Maksimalno 
št. ponovitev: 
 
___________ 

Počep ob steni: Zavzemi položaj smučarskega počepa ob steni (hrbet v stiku s 
steno, kot 90 stopinj med stegni in meči, obe stopali na tleh). Poskrbi, da ti pri  
izvajanju vaje ne drsi, najbolje je, če jo izvajaš bos/a ali v supergah. Štopaj, 
največ koliko časa zdržiš v tem položaju, zapiši rezultat v minutah in sekundah. 

Maks. čas: 
 
___________ 

 


