
9. a – navodila za delo 

TOREK, 7. 4. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

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

 

Matematika – skupina gospe Danice Gobec 

VERJETNOST DOGODKA , 7.4. 2020 

Naučili smo se, kako določimo verjetnost dogodkov. 

Pa ponovimo. 

Dogodek A: Iz kupa samih čokolad povlečem žvečilne gumije. 

Dogodek B: Iz vreče samih nogavic potegnem nogavico. 

Dogodek C: Iz vrečke, v kateri je 8 rdečih kroglic in 5 rumenih kroglic, potegnem rumeno 

kroglico. 

Zapiši verjetnost za vsakega izmed dogodkov. Pri vsakem dogodku zapiši še vrsto dogodka. Ko 

si gotov, rešitev preveri na koncu lista. 

 

Danes se boš poigral z dvema kockama. Če je še kdo doma, mečita vsak eno kocko, če si sam, 

meči kar sam obe kocki. 

Tvoja naloga je ugotoviti, kolikšna je verjetnost, da je vsota pik na obeh kockah 6. 

 
Kako se lotiti naloge? 

Opravi 100 poskusov (sliši se veliko, pa se hitro meče….). Vpisuj število pik v pripravljeno tabelo za 

obe kocki. 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

a) Ko opraviš 100 metov, pobarvaj stolpce z ugodnimi izidi. To pomeni tiste stolpce, kjer je vsota 

6. 

3 1 2 2 

3 5 4 5 



Koliko je ugodnih izidov?_________ 

 

b) Zapiši verjetnost, da bo vsota pik 6, ki si jo dobil na osnovi meritev (število ugodnih izidov 

napiši v števcu) 

P(𝐴𝑚)=100=                                             rezultat zapiši z decimalnim številom in s %. 

 

V U str. 220 reši naslednje naloge: 6, 13. 

Če želiš, se lahko poigraš z nalogo 14. 

 

Rešitve: 

P(A)=0, dogodek je N (nemogoč) 

P(B)=v, dogodek je G(gotovi) 

P(C)=
5

13
, dogodek je S (slučajni) 

 

Matematika – skupine gospe Špajzer in gospe Podpečan 

VERJETNOST  DOGODKA, 7. 4. 2020 

Učbenik, 216 – 220 

Spoznali smo, kaj je poskus, kaj je dogodek in kdaj je dogodek elementarni dogodek ali izid. Iz 

izkušenj pa vemo, da se nek dogodek pri določenem poskusu lahko zgodi ali pa se nikoli ne 

more zgoditi. 

1. V zvezek napiši naslov VERJETNOST DOGODKA 

 

2. Ponovitev: 

Določi verjetnost zapisanih dogodkov in vrsto dogodka. 

Dogodek A: Iz kupa samih čokolad izvlečem žvečilni gumi. 

Dogodek B: Iz vreče samih nogavic izvlečem nogavico. 

Dogodek C: Iz vrečke, v kateri je 8 rdečih kroglic in 5 rumenih kroglic, izvlečem rumeno 

kroglico. 

Rešitev v zvezku fotografiraj in oddaj v spletno učilnico. 

3. Danes torej mečeš pošteni igralni kocki za človek ne jezi se. 

Tvoja naloga je ugotoviti, kolikšna je verjetnost, da je vsota pik na obeh kockah 6. 

 
Kako se lotiš naloge? 



Opravi 100 poskusov (sliši se veliko, pa se hitro meče….). Vpisuj število pik v pripravljeno tabelo za 

obe kocki. 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

Kocka 1                         

Kocka 2                         

 

c) Ko opraviš 100 metov, pobarvaj stolpce z ugodnimi izidi. To pomeni tiste stolpce, kjer je vsota 

6. 

3 1 2 2 

3 5 4 5 

Koliko je ugodnih izidov?_________ 

 

d) Zapiši verjetnost, da bo vsota pik 6, ki si jo dobil na osnovi meritev (število ugodnih izidov 

napiši v števcu) 

P(𝐴)=
100

=                                             rezultat zapiši z decimalnim številom in s %. 

 

4. V učbeniku na str. 220 reši nalogi  6, 13. Če želiš, se lahko poigraš z nalogo 14. 

  
5. Če še komu ni razumljivo področje verjetnosti, si oglej naslednje rešene primere: 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Slovenščina  

Devetošolka, devetošolec,  

v preteklih urah smo ponovili, kar ste se v preteklih letih učili o samostalnikih, glagolih, pridevnikih in 

prislovih. Danes imamo na urniku dve uri, zato bomo ponovili in utrdili znanje o predlogih in veznikih 

in to znanje preizkusili v besedilih in povedih.   

V spletni učilnici te čaka posneta razlaga učiteljice. Če ji boš prisluhnil/a, boš ponovil/a znanje o 

predlogih in veznikih, nato pa to znanje preizkusil/a z reševanjem nalog na delovnem listu.  

Ne pozabi, da ti v spletni učilnici dajem povratno informacijo o vseh oddanih nalogah, in sicer na 

istem mestu, kjer si nalogo oddal/-a. Preberi, kaj ti napišem, saj ti bo moja povratna informacija lahko 

pomagala pri nadaljnjem delu.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

3. učna ura – ŠPO (fantje) 

DNEVNI IZZIV 
Naslednje naloge opravi v poljubnem vrstnem redu kadarkoli v dnevu, lahko tudi v razmaku (npr. nekaj 

zjutraj, nekaj zvečer). 

V spletni učilnici mi pošlji odgovor, katera naloga ti je bila najbolj všeč in katera najmanj... 

Upamo, da ti bo vadba popestila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI Čas posnetka 

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO 5 X 50 

NEPREKINJEN TEK 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI 10 MIN 

20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 X 

VAJE OB MIZI KO DELAŠ ZA ŠOLO (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

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


      

                            

                                                               

 

3. učna ura – ŠPO (dekleta) 

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!  

 

4. učna ura – FIZ 

Cilji današnjega dne: - razumeš, kakšna je povezava med napetostjo in tokom  

- vadiš merjenje količin in odčitavanje količin na merilnikih. 

1. Ponovitev (tudi na spletni strani) 

A)   Prevelik tok, ki steče po električni napeljavi, lahko povzroči kratek stik.   DA    NE 

Če je žica dobro izolirana, do kratkega stika ne more priti.                          DA     NE 

Varovalka prepreči poškodbe električne napeljave in naprave, ki bi jih povzročil kratek stik.                                  

DA   NE 



Taljivo varovalko je potrebno potem, ko je ob kratkem stiku prekinila električni krog, 

nadomestiti z novo.                                                                                         DA  NE 

B) dopolni:  

Električna napetost vzdržuje pretakanje _____________ po sklenjenem električnem krogu. 

Naprava, ki potiska elektrone z enega priključka ali pola na drugega je ______________. 

Baterija, avtomobilski akumulator in sončna celica so vir  ________________ napetosti. 

Kolesarski dinamo in generator v elektrarni sta vira ___________________ napetosti. 

Električno napetost merimo z __________________.  

C) Izpolni tabelo. 

 

2.  

Zvezo med električnim tokom in napetostjo boste preučevali eksperimentalno s programom 

PHNET na povezavi https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/. 

Na levi strani vzameš gradnik in ga povlečeš na delovno površino. Gradnike sestavljaš tako, da jih 

povežeš v krajiščih. Če želiš gradnik izbrisati, klikni, da se ti pojavijo škarjice ali daj v koš.  

Gradnike sestavi po shemi in meri električni tok in napetost z digitalnim merilnikom. Z 

vajo lahko preveriš odgovor iz poglavja električna vezja varovalke in kratek stik. 

 

ampermeter vežemo zaporedno     

 

 

 

 

https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/ampermeter_(2).JPG


                                                                                                            

 

 

                                                                                   Voltmeter vežemo vzporedno 

 

 

MERJENJE NAPETOSTI IN TOKA V ELEKTRIČNEM KROGU 

Meritve električne napetosti in električnega toka bomo opravljali pri različnem številu baterij v 

vezju. S tem bomo spreminjali napetost v vezju in spremljali, kako se pri tem spreminja električni 

tok. 

Sestavimo vezje z eno baterijo in žarnico ter vodniki, kot je prikazano na naslednji sliki. Meritve 

opravimo z ampermetrom in voltmetrom. 

 

Zdaj sestavimo vezje iz dveh baterij, žarnice in vodnikov, kot je prikazano na naslednji sliki. 

Lahko se poigraš in meriš tok in napetost za različne primere, povzročiš kratek stik, …. 

 

 

3. UTRJEVANJE  

Da znaš odčitati podatke tudi na analognem merilniku poskusi odčitati tok in rešitve napiši v 

spletno učilnico. Merilno območje na skali pomeni polje od leve točke merilnika do desne. Na 

sredini je meritev nič, desno +, levo -. 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/192-1c.jpg
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/192-1d.jpg
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/voltmeter_(2).JPG


 

 

Želim ti obilo užitkov pri sestavljanju električnih vezij. Program si hrani, ker bomo v naslednjih urah 

delali naloge z njim. 

Kratkostični pozdrav……..  Jerica Rajšek 

 

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

Glej zgoraj.  


