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Snov je v spletni učilnici.                                                                                                                                                        
 

 

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
] 

                                                                  površina na katero pritiska sila      

1. URA KEM                                                                                                                                                  

2.ura FI     

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

 

 

Lep pozdrav. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

S 

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

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 20. 04. 2020 

 

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.  

3., 5. URA ANGLEŠČINA KACJAN 

 

PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

 

Pozdravljeni 8-šolci.  

 

Novi teden je pred nami, april se počasi izteka. Začnimo ga … glasbeno. Poslušaj in 

zapleši ter se seveda nasmej.  

 

Za današnje delo potrebuješ zvezek, slovar, pisalo in elektronski učbenik, do katerega 

povezavo najdeš malce nižje. Pa začnimo z delom.  

 

1) Razmisli o zeleni barvi. V miselni vzorec vpiši vse, česar se spomniš ob tej barvi 

oziroma kar s to barvo povezuješ. Miselni vzorec zapiši v zvezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwkZQ2rg0IA
https://www.youtube.com/watch?v=bwkZQ2rg0IA
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2) Preberi besedilo Paint the town green v elektronskem učbeniku na strani 122. S 

pomočjo besedila prevedi naslednje besede in besedne zveze v slovar. Lahko si pomagaš 

tudi s slovarjem PONS.  

 

to be experienced  

to be inexperienced  

to be green  

to be green with envy  

a greengrocer  

to grow greens  

a greenhouse  

to protect the environment  

to recycle materials  

to have green fingers  

a green woodpecker  

a greengage  

to go ahead  

to stand up for the nature  

to start thinking green  

to have the green light  

 

3) Sedaj si verjetno že ugotovil/a, da bomo v tem tednu veliko govorili o naravi, ekologiji 

in o tem, kako lahko sami pripomoremo k čistejšemu planetu.  

https://touchstone.si/ucbeniki/ts8/000.html
https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/angle%C5%A1ko+slovenski+slovar
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Prepoznaš tale znak? Pa veš kaj pomeni?  

Angleži ga imenujejo kar The 3-R sign.  

 

REDUCE – zmanjšaj  

REUSE – ponovno uporabi 

RECYCLE – recikliraj  

 

Na spodnji povezavi najdeš kratek delovni list, ki naj ti služi kot uvod v delo tega tedna. 

Reši ga ter pošlji na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

 

https://www.liveworksheets.com/os132621lc  

 

4 .URA MAT ŠPAJZER 

 
V spletni učilnici te čaka navodilo za delo. Ponovili bomo lastnosti pravokotnega trikotnika, načrtovanje ter 

računanje obsega in ploščine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/os132621lc
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4 .URA MAT GOBEC 

 

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK – ponovitev  (PONEDELJEK, 20. 4. 2020 ) - naslov in datum zapiši v zvezek               

1. Preberi in uredi zapis v zvezek. 
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2.  Reši nalogi v zvezek. Nariši tudi skico pravokotnega trikotnika in označi podatke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reševanje nalog 

1. V zvezek prepiši nalogo. Nariši poljuben pravokotni trikotnik in ga označi  (oglišča, stranice, koti, 

imena stranic).  Dopolni izjave. 

a) Hipotenuza je stranica _________. 

b) Dolžina hipotenuze je ______ cm.                                           Skica!                  Risba!          

c) Kateti sta stranici______ in ______. 

č) Dolžini katet sta_____ cm in ____cm. 

d) Velikosti notranjih kotov so _____, _____ in ____. 

e) Obseg pravokotnega trikotnika meri_____ cm.  

f) Ploščina pravokotnega trikotnika je _____ cm2. 
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(Vir: Mladinska knjiga: Matematika 8 ) 
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5.URA SLJ ZUPANC 

 
NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 20. 04. 2020 

 

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.  

 

 

 

6.URA GUM  
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3. 4. 2020 

 

Poslušaj  Poročno koračni co , ki še danes poživlja poročne obrede 

po svetu. 

Izberi en  poslušalski primer in odgovori na spodnje vprašanje!

Kakšna zasedba izvaja skladbo? 

https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_f I 

https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6D k 

https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_fI
https://www.youtube.com/watch?v=hb6MZBGP_fI
https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk

