
9. a – navodila za delo 

TOREK, 21. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

1. in 2. učna ura – SKUPINE (MAT, SLJ) 

 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

Rešil/a si preverjanje znanja z nalogami za razumevanje besedila in nalogami, s katerimi si preveril/a 

svoje znanje slovnice. Vabljen/a v spletno učilnico. Tam ti bom dala povratne informacije o tem, kako 

uspešno si rešil/a preverjanje znanja in kaj ti morda še povzroča težave.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

Matematika – skupine: ga. Andreja Špajzer, ga. Damjana Podpečan 

V spletni učilnici te čaka navodilo za utrjevanje in ponavljanje snovi, ki smo jo obravnavali v 9. 

razredu. 

Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

NPZ 2010, 20. in 21. april 

Danes se boš lotil preizkusa NPZ.  V zvezek piši vse postopke. 

NPZ – 2010, redni rok 

https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-1/2010061507375635/ 

Ko si gotov, na spodnji povezavi odpri rešitve. 

Rešitve 

https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-2/2010061507400494/ 

Vzemi rdečo barvo in se točkuj. 

Na koncu točke seštej. 

V spletno učilnico mi javi, koliko točk si dosegel in katere naloge so ti delale največje težave. Če 

katere naloge še vedno ne znaš rešiti, mi tudi to napiši. 

Delo imaš za ponedeljek in torek. 

 

 

https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-1/2010061507375635/
https://www.ric.si/mma/N101-401MAT-3-2/2010061507400494/


3. učna ura – ŠPO 

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 

 

 

 

 

4. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne:  

 določiš tok skozi mešane vezane porabnike,  

 določiš napetost skozi mešane vezane porabnike, 

 ugotoviš, kaj je z vezavo virov napetosti 
 

1. ZAPIŠI SNOV V ZVEZEK 

2. IZVEDI NALOGO V PROGRAMU PHNET 

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


3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN REŠITEV TABELE V ZVEZKU PREKO 

SPLETNE STRANI POD ZAPISKE. 

 

PONOVITEV 

 

1. Kaj se zgodi z ostalimi porabniki, če en porabnik pri vzporedno vezanem električnem 

krogu pregori, ali ga odstranimo? 

2. V električni krog z virom 9V lahko vežemo poljubno število žarnic in bodo vseeno 

svetile. 

3. Pri vzporedni vezavi porabnikov se električni tok razdeli na tok skozi posamezne 

žarnice. 

 

ZAPOREDNA, VZPOREDNA VEZAVA VIROV NAPETOSTI 

 

 

 
ZAPOREDNA VEZAVA virov 

 

 Skupna napetost baterije je vsota napetosti 

posameznih členov. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VZPOREDNA VEZAVA virov 

Vzporedna vezava členov omogoča povečanje 

toka celotne baterije. Tok celote je vsota tokov 

posameznih členov. 

 

 

 

 

Izvedi meritve, da preveriš zgornje trditve. 

Sestavi vezja po shemah in meri napetosti in tokove za žarnicah. S tem boš preveril svoje 

znanje, kaj se dogaja s tokom in napetostjo pri različnih vezavah. 

 

MERITVE PHNET Napetost na bateriji naj bo 9V 



 
 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA v spletno učilnico pod zapiske. 

 

Dober tok ti želim.  

 

5. in 6. učna ura – SKUPINE (MAT, SLJ) 

Glej navodilo zgoraj.  

 


