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 Gradivo za sredo, 8.4. je v spletni učilnici. 

                                                                                                                                                                                      

Uredi 

zapis v zvezek!             OBSEG  IN PLOŠČINA SESTAVLJENIH  LIKOV   

PRIMER 1   Potrebni pripomočki: papir, škarje, vrvica (25 cm), šablona in DOBRA VOLJA! 

 a)   Iz papirja izreži krog s premerom 7 cm.  Nariši skico in izračunaj obseg kroga. 

   

 Za 𝜋 vstavi vrednost, ki ti olajša  
računanje!     𝝅 ≐ 𝟑, 𝟏𝟒               

                                           ali    

                                    𝝅 ≐  
𝟐𝟐

𝟕
     

 

Dejavnost: Vrvico položi na krožnico, ki omejuje krog in izmeri koliko cm vrvice si porabil/-a.        
Dolžina vrvice: __________________    (Je dolžina porabljene vrvice enaka kot izračunan obseg?) 
 

b) Izrezan krog prepogni po premeru, da dobiš lik kot je prikazan spodaj. Nariši skico in izračunaj obseg        
dobljenega lika. 

Pravilnost svojega rezultata 
preveri z vrvico! 

c) Svoj lik ponovno prepogni kot kaže slika. Izračunaj obseg dobljenega lika.  

  

 

 

Pravilnost svojega rezultata preveri z 
vrvico! 

 

1.URA MAT          ŠPAJZER                                                                                                                                        

1.URA MAT         GOBEC                                                                                                                                         
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d) Svoj lik ponovno prepogni kot kaže slika. Izračunaj obseg dobljenega lika. 

 

 

Pravilnost 
svojega 

rezultata preveri z vrvico! 

 
PRIMER 2  
Iz papirja izreži pravokotnik s stranicama 7cm in 3,5 cm ter sestavi lik, ki je prikazan na sliki. (Uporabi polovico 
kroga izrezanega pri prejšnji nalogi.) Izračunaj obseg narisanega lika.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Pravilnost svojega rezultata preveri z vrvico!   

Postopek reševanja si lahko ogledaš na spodnjih filmčkih.     

https://drive.google.com/open?id=1sgMkCCpeU5rlA3peYWf2DzPYd2-ekZ6v 

https://drive.google.com/open?id=1wL9MHfi2kUH25kfi_F9ZLXy2q3zek6lO 

https://drive.google.com/open?id=1RnvrnFQElNiYqWzZildVJsf6l-V2m5Od 

https://drive.google.com/open?id=1zW8T33TqptUlRN7YlksDSgN44F1_NnHx 

https://drive.google.com/open?id=1Pfc3v26Q0NNPS89RXva9nwrrTMfFJkmK 
 

Obseg sestavljenih likov je enak vsoti dolžin vseh daljic in delov krožnic, ki lik omejujejo!  

Ploščina sestavljenih likov je enaka vsoti ploščin vseh likov, ki sestavljajo celoto.   

Izračunajmo še ploščine vseh likov iz prejšnjih nalog. Uporabi žepno računalo. 

a) p = 𝝅𝒓𝟐 

p = 𝝅 ∙ 𝟑, 𝟓𝟐 

p = 𝟏𝟐, 𝟐𝟓 𝝅 𝒄𝒎𝟐 
 

b) p =( 𝝅𝒓𝟐): 𝟐 

p = (𝝅 ∙ 𝟑, 𝟓𝟐): 𝟐 

p = (𝟏𝟐, 𝟐𝟓 𝝅 𝒄𝒎𝟐):2 

p = 6,125 𝝅 𝒄𝒎𝟐 
 

c) p =( 𝝅𝒓𝟐): 𝟒 

p = (𝝅 ∙ 𝟑, 𝟓𝟐): 𝟒 

https://drive.google.com/open?id=1sgMkCCpeU5rlA3peYWf2DzPYd2-ekZ6v
https://drive.google.com/open?id=1wL9MHfi2kUH25kfi_F9ZLXy2q3zek6lO
https://drive.google.com/open?id=1RnvrnFQElNiYqWzZildVJsf6l-V2m5Od
https://drive.google.com/open?id=1zW8T33TqptUlRN7YlksDSgN44F1_NnHx
https://drive.google.com/open?id=1Pfc3v26Q0NNPS89RXva9nwrrTMfFJkmK


8. 4.  2020 

p = (𝟏𝟐, 𝟐𝟓 𝝅 𝒄𝒎𝟐):4 

p = 3,0625 𝝅 𝒄𝒎𝟐 
 

d) p =( 𝝅𝒓𝟐): 𝟖 

p = (𝝅 ∙ 𝟑, 𝟓𝟐): 𝟖 

p = (𝟏𝟐, 𝟐𝟓 𝝅 𝒄𝒎𝟐):8 
p = 1,53125 𝝅 𝒄𝒎𝟐 
 
2.)  p = 𝒑𝟏+𝒑𝟐  (𝒑𝟏 = 𝒑𝒍𝒐šč𝒊𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒂𝒗𝒐𝒌𝒐𝒓𝒏𝒊𝒌𝒂, 𝒑𝟐 = 𝒑𝒍𝒐šč𝒊𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒐𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒌𝒓𝒐𝒈𝒂)  

 𝒑𝟏= 𝒂 ∙ 𝒃 

                      𝒑𝟏= 𝟕 ∙ 𝟑, 𝟓 

                    𝒑𝟏= 𝟐𝟒, 𝟓 𝒄𝒎𝟐 

       𝒑𝟐=polovica kroga= p = 6,125 𝝅 𝒄𝒎𝟐 
 

       𝒑 =  𝟐𝟒, 𝟓 𝒄𝒎𝟐 + 6,125 𝝅 𝒄𝒎𝟐 

 

 

Pozdravljen pri praktičnem delu.  

 Po tehnološkem zaporedju bi danes sledilo načrtovanje izdelka. Glede na trenutne razmere pa se v kratkem še ne 

bomo vrnili v šolske prostore, zato bomo delo prilagodili. Odgovori na spodaj zapisana vprašanja. Le ta se ti 

štejejo kot opravljena naloga za ta teden. Pošlji kakšno fotografijo preko sporočil ali kanala, kako ti je uspela 

izdelava maske. 

 

l. PREVERI SE O USVOJENEM ZNANJU 
 
Če znaš brez pomoči odgovoriti na zastavljena vprašanja, bi dobil odlično oceno. Pri prevzemu 
gradiva si sam oceni svoje znanje o kovinah. Verjameva v tvojo kritičnost. 
Naštej nekaj značilnih lastnosti kovin. 

Kako pridobivamo večino kovin? 

Naštej nekaj tipičnih izdelkov iz kovin in opiši njihovo namembnost. 

Katere kovine uvrščamo med železne in katere med neželezne? Razloži, zakaj. 

Naštej polizdelke iz kovin. 

Katera kovina je najbolj razširjena, zakaj in kaj je njena slabost? 

Kovine so večinoma dobri prevodniki toplote in električnega toka. Kaj to pomeni? 

lI. PRAKTIČNO DELO 
 
Pri praktičnem delu v delavnici moramo uporabljati zaščitna sredstva. Verjetno se jih spomniš: rokavice, 

predpasnik, zaščitna očala, zaščitna maska. Da so zaščitna sredstva uporabljena tudi v drugih situacijah, danes 

slišimo povsod. Izdelal boš zaščitno masko, ki zaščiti naša dihala predvsem pred večjimi prašnimi delci.  

Na spodnji povezavi si oglej video in izdelaj maske, katere lahko uporabiš sam, nekaj pa jih boš prinesel za 

ocenjevanje v šolo kot izdelek na daljavo. 

Navodila si oglej na spodnji povezavi. 

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM 

 

2., 3. URA TIT    RAJŠEK, ARCET                                                                                                                                              

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM
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lII. PRAKTIČNO DELO V DELAVNICI 
 
Pri praktičnem delu v delavnici bomo natančneje spoznali orodja, stroje in obdelovalne postopke, ki so primerni za 

obdelavo in preoblikovanje kovin. Do takrat pa bo dovolj, da si priloženo tabelo le prebereš in si poskušaš čim več 

zapomniti. 

 

OBDELAVA IN PREDELAVA KOVIN 
MEHANSKA OBDELAVA 

KOVIN 
Orodja in stroji za mehansko obdelavo 

kovin se v nekaterih primerih razlikujejo 

od ostali orodij za obdelavo papirja in 

lesa. Nekatere postopke boš spoznal v 

šolski delavnici, nekatere ne, ker so orodja 

za kovine zahtevnejša. 

Za ZARISOVANJE uporabljamo merilne 

pripomočke, kot so kovinsko šestilo, 

zarisna igla,  svinčnik, kljunasto merilo, 

kotnik, tračni meter 

                                              

REZANJE uporabimo pri tankih 

pločevinah. Uporabljamo škarje za 

pločevino ali vzvodne škarje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLOTNA 

(TERMIČNA)PREDELAVA KOVIN 
To so postopki, pri katerih iz taline ali 

zmehčane umetne snovi s preoblikovanjem, 

vlečenjem, krivljenjem ali ulivanjem naredimo 

nov izdelek.  

ULIVANJE  

Kovino segrejejo na različne temperature – 

odvisno od tališča in jih ulijejo v posebne 

modele- kalupe. Tega v šolski delavnici ne 

bomo delali. 

 
 

GLOBOKI VLEK – segreto kovino 

preoblikujemo s pomočjo orodja in  

oblikujemo v želeno obliko.  

 

UPOGIBANJE – umetno maso s pomočjo 

naprave za lokalno segrevanje segrejemo le na 

mestu, kjer jo želimo upogniti. Upogibanje 

izvedemo ob pomoči šablone. 

 

 

KOVANJE  

Z gnetenjem, (udarci) preoblikujemo kovino v 

hladnem, ali vročem stanju (podkve za konje). 
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ŽAGAMO tudi kovine, vendar se rezila 

žag za kovine razlikuje po obliki in 

velikosti zob.  

 

Žage za kovine imajo manjše zobe 

  

 

Pri VRTANJU se zaradi hitrega vrtenja 

svedra umetna snov 

segreje in se lahko oprime 

svedra, zato v tovarnah s 

hladilno tekočino hladijo 

svedre.  

 

 

 

PILJENJE 

Piljenje je grobo 

odvzemanje delcev, 

s katerim poravnamo 

robove ali jih 

oblikujemo. 

 

 

 

 

BRUŠENJE lahko izvajamo ročno a 

li strojno. Uporabljamo brusni papir 

visoke granulacije (npr.400 in več) 

 

Poškodovane površine zaradi brušenja 

moramo še polirati s polirno pasto. Če 

imate doma kakšen kovinski predmet, ga 

lahko spolirate tudi z zobno pasto. 

 

 
 

 

VALJANJE 

Tako izdelajo različne pločevine. 

 
 

 

SPAJANJE KOVIN 

 
Kovine spajamo na različne načine naštejemo 

jih samo nekaj: 

VIJAČENJE 

Potrebujemo 

metrične vijake, 

matice, 

podložke, vijače 

ali natične 

ključe. 

 

 

 

 

LOTANJE, SPAJKANJE 

Potrebujemo lot, pas to in 

spajkalnik. 

 

Zaščiti sebe in druge, naj bo pozdrav do naslednjega tedna.  

 

Vaši učiteljici. 
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NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA sredo, 08. 04. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

danes te v spletni učilnici pričakujem s povratno informacijo o Rozamundi in Ostrovrharju (oznaka)  ter pesniških sredstvih v 

Turjaški Rozamundi. Z oznako si se ukvarjal/-a ob koncu prejšnjega tedna, s pesniškimi sredstvi pa v ponedeljek. 

Tvoje današnje delo bo zajemalo zgolj dopolnjevanje in urejanje tvojih zapiskov.   

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 
 

 
4 .URA SLJ VUČENOVIČ 

Osmošolec, osmošolka, 
 

do zdaj si spoznal/a vsebino Turjaške Rozamunde, označil/a si glavni osebi, poiskal/a si pesniška sredstva, ki jih že 
poznaš. Danes pa boš spoznal/a še eno pesniško sredstvo, ki ga je Prešeren uporabil v tej vrsti pesmi. Kateri vrsti 
pesmi? Tudi to boš izvedel/a danes. Vse te čaka v spletni učilnici. 
 
Tvoja učiteljica 
 

5.URA GUM NOVAK 

Pozdravljeni osmošolci! 

ROMANTIKA – mini utrjevanje 

1. Naloge, ki ste jih dobili opravite in uredite zapise v zvezek! Ponovite vse še enkrat in zapojte pesmi Every Breath 

You take na pamet, Ko včasih se ti zdi tudi na pamet . 

2. Odgovorite na vprašanja!!!!!!Nalogo bom pustila odprto do 15.4.2020 do 9.15 ure. 

 

Kratke odgovore zapiši v zvezek! 

1. Katero stoletje zajema romantika? 

2. Zakaj imenujemo obdobje romantika? 

3. Od kod beseda romantika? 

4. Katero glasbilo je igral Niccolo Paganini? 

Odgovori tudi v spletni učilnici! Sledi pregled  in vpis točk! 

Lp MIja   

 

 

 

 

 

 

 

4. ura SLJ    ZUPANC 
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6., 7. URA POK JERIN 

                                                  Dišeča  kopalna sol   

 

 

             

 

 

 

Kaj potrebuješ? 

 O,5 kg , lahko tudi manj  g grobe ali drobne morske soli  

 

 nekaj kapljic tekoče barve za živila ali barve za velikonočna jajčka  ali aromo za živila  

(vsaj tri različne barve) 

  

  

 

 

 

 nekaj kapljic eteričnega olja (toliko, da vam prijetno diši) 

 

Priprava:  
Soli najprej dodamo barvilo za živila. Dodajamo jo po kapljicah in dobro premešamo, dokler ne dobimo 

želene barve. Vedeti moramo, da bo barva posušene soli nekoliko manj intenzivna. Pobarvamo  z različnimi 

barvami na primer tri dele soli, en del pusti nepobarvan oz. bel. Po barvanju sol pustimo, da se popolnoma 

posuši in šele potem lahko dodamo eterično olje. Tudi eterično olje dodajamo po občutku ( ena, mogoče dve 

kapljici). Sol pokrijemo s papirjem ali prtičkom in pustimo, da se posuši. Šele popolnoma suho sol lahko 

spravimo v steklene kozarčke ali manjše stekleničke in nalepimo lepo oblikovano etiketo z napisom DIŠEČA 

KOPALNA SOL. Na etiketo napiši še datum izdelave in ime in priimek. 

Izdelek  z etiketo, (DIŠEČA SOL,  IME in PRIIMEK, DATUM) fotografiraj in pošlji sliko  ter potek tvoje 

izdelave dišeče soli pod zapiske v spletni učilnici.  (Poglej si slikico naših izdelkov lansko leto.)  Priporočam 

ti, da najprej  poskusiš pripraviti  manjši izdelek z manjšo količino soli (kontrolni poskus) ! 

 

 

 

 


