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Naloge so v spletni učilnici. 

 

 
 

 

 

 

                                            Okostje ali skelet 

Navodilo za delo:  Nadaljujemo s spoznavanjem okostja. Reši DZ str. 56, 59, 60, 61, 62 63, 64 in 65.  Pomagaj si 

z U od 50 do 56 strani  in  

iRokusPlus – Interaktivni učbeniki nove generacije.  

Na iRokusplus pojdi na poglavje GIBAM SE in si dobro poglej slike, animacije, filmčke in seveda ne 

pozabi na branje teksta. 

 

 

 

 

 

 

 

0.URA NI2          KACJAN                                                                                                                                     

0. URA SDP    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

1., 2. ura BIO    JERIN 
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3., 4 .URA TIT RAJŠEK, ARCET 

 

Pozdravljen pri teoretičnem delu. 

Z dovolj znanja bi pričeli v ustaljenih razmerah z načrtovanjem in izdelavo izdelka. Vemo, da se v  kratkem še ne 

bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo poglavje o ENERGETIKI predelali na daljavo.  

Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo in jo pošlješ kot priponko v spletni učilnici do 24.4.2020. Po 

koncu raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno odgovoriti. 

 

l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Katero znamko avta imate doma. 
2. Katero gorivo uporablja za pogon motorja? 
3. Ima vgrajen: 
a)dvotaktni motor 
b)raketni motor 
c)štiritaktni motor 
d) dizelski motor 
4. Kaj pomeni »uporabiti mešanico v kosilnici«? 
5. Mogoče veš, zakaj? 

 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  ENERGETIKA naslov 
2. Toplotni motorji    podnaslov 
3. Elementi naloge  uvod,  poglavja vsebine,  zaključek,  seznam literature. 

4. Dodatno gradivo uporabiti moraš 3 slike in 1 tabelo, ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 3 strani + naslovnica 
6. Vsebina  

I štiritaktni bencinski motor 
             II dvotaktni bencinski motor 
             III dizelski motor 
             IV negativni vpliv motorizacije na okolje 
 
Kratko in jedrnato opiši delovanje posamezne vrste motorjev in vstavi slike, ki bodo dopolnjevale zapis delovanja motorja. 
V poglavju o negativnih vplivih motorizacije na okolje podaj svoje mnenje o onesnaževanju, uporabi električnih 
avtomobilov, letal, avtobusov, ….  

 

lII. PRIMER NALOGE IN TOČKOVANJE 
 
ZA vzorec imaš v spletni učilnici primer enega dela seminarske naloge.  

 

KRATKA IN JEDRNATA 

VSEBINA (max. 3 točke) 

UPORABA 

SLIKOVNEGA 

MATERIALA (max.3 

točke) 

NAVAJANJE VIROV 

(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo 

bistvo, vsebina deluje kot 

celota, je logično organizirana 

in vsebuje pomembne 

informacije 

Slikovno gradivo 

dopolnjuje besedilo. 

Literatura je ustrezno 

citirana. 
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Upava, da gremo kmalu s štiritaktnem motorjem v avtobusu na kakšno ekskurzijo zunaj meja naših občin. 

 

Vaši učiteljici. 
 
 

Pozdravljeni, 8-šolci. 
  

Prazniki so mimo a vseeno upam, da vam je ostala še kakšna kapljica delovne vneme. Danes vam dajem možnost, da 
rešite morda še kakšno nalogo, ki je do sedaj niste in sicer: 

 V delovnem zvezku naj bi bile od strani 97 naprej rešene naloge 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, *13, 14, 15, 16, *17, 

18, 19 in 20. Če ti katera naloga še manjka, jo prosim danes dopolni. 

 V kolikor imaš vse zgoraj omenjene naloge že rešene preveri še enkrat, ali si jih tudi pregledal/a s 

pomočjo rešitev in popravil/a morebitne napake. Vse rešitve najdeš v prejšnjih objavah.  

 Če si pa v zadnjih 14 dnevih bil/a tako priden/pridna, da si že rešil/a in pregledal/a vse, potem pa se loti naloge 11, 

na strani 103 in naloge 21, na strani 109. 
Pa si že na koncu :-) Ni bilo težko, kajne? 

  

Mojca Kacjan 

5. URA SLJ VUČENOVIČ 

Dragi osmošolci in osmošolke, 
 

prebrali in analizirali smo dve daljši Prešernovi pesmi. Spoznali ste vsebino, osebe, pesniški 
jezik in značilnosti balade ter romance. Še vedno ostajamo tu, le da boste tokrat morali 
združiti in uporabiti znanje iz obeh pesmi ... Kako? "Odpravite" se v spletno učilnico in vmes 
v spomin prikličite Urško in Rozamundo ...  
 

Uspešno delo vam želim, 
 

vaša učiteljica. 
 

6., 7.  URA IŠP KRUMPAK 

OGREVANJE: 

- 10 min neprekinjenega rahlega teka ali gibanja v različnih smereh (glede na prostorske zmožnosti) 

- 10 poljubnih dinamičnih ogrevalnih vaj -10 ponovitev (kroženja, zamahi, zasuki...) 

GLAVNI DEL: 

- 300 poskokov s kolebnico (lahko z vmesnimi odmori) 

- 5x šprint (sam izmeri in označi s kredo, kamnom...30 metrov= 40 korakov) 

- 3x8 poskokov s koleni do prsi z vmesnim poskokom (kenguruji) 

- Plank (mizica) na komolcih 3x 30 sekund 

- Sklece (lahko tudi na kolenih) 3x10 

ZAKLJUČNI DEL: 

- 3 raztezne vaje za roke, trup, noge (za vsak del telesa 3 vaje) držiš 15 sekund 

Med vadbo in po njej spij dovolj tekočine. 

 

5.URA TJA KACJAN 


