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0. DOD MAT, Andreja Špajzer 

PRAVILNA ŠTIRISTRANA PIRAMIDA, 2. 4. 2020 

Zbirka nalog, 2. del, str. 121 – 147  

 

1. V zvezek zapiši naslov: UTRJEVANJE 

K naslovu vsako uro nujno dopiši datum, ki ga imaš napisanega v navodilih 

 

2. Ker v učbeniku ne piše kaj dosti, sem pripela kar podrobno razlago o pravilni šeststrani piramidi. 

Upam, da bo v pomoč. 

 

 
 



 
 

 
 

 
3. Reši nalogo. 

 
 

 



4. Vzemi  Zbirko nalog, 2. del. Odpri jo na strani 118, kjer je pod številko 5 zapisana naloga o pravilni 

šeststrani piramidi z zelo natančnim pojasnilom reševanja. 

Preberi in zraven rešuj. 

Svoje razumevanje preveri ob reševanju nalog N 45 – 53/ str. 143 

 Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog! 

 Če česa ne razumeš, mi piši. 

 

1. FIZ, Jerica Rajšek  

MERJENJE ELEKTRIČNEKA TOKA 

Cilji današnjega dne: - veš, kako izmeriti električni tok v električnem krogu, 

- spoznaš napravo za merjenje el. toka, 

- veš, kako vezati ampermeter v el. krog, 

- poznaš nevarnosti električnega toka. 

Za ponovitev si oglej posnetek na youtube. Je v angleščini, vendar boš razumel tudi preko animacij: 

https://www.youtube.com/watch?v=20Vb6hlLQSg 

Ponovitev: 

 Kaj je električni tok (danes znaš več kot pred 14. dnevi!!!!)? 

 Naštej tri prevodnike in tri izolatorje el. toka. 

 Katere količine potrebujemo za izračun električnega naboja? 

 Katere elemente ima enostaven električni krog? 

 Naštej vse učinke električnega toka. 

Vprašanja so v spletni učilnici. Odgovori nanje.  

 

Naslov v zvezek: MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA 

Preberi si snov v učbeniku str. 109, 110. 

Zapis v zvezek 

 

Električni tok je količnik pretočenega naboja in časa. 

I=
𝒆

𝒕
   [A]                   e= I*t [As] 

 

Zakon o ohranitvi naboja: v sklenjenem električnem krogu se električni naboj 

ohranja. 

 
Poglej si primere merjenja električnega toka na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index1.html 

http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_02_02.html 

 

Nariši električni krog s simboli in vriši AMPERMETER. 

AMPERMETER je merilnik električnega toka. V električni krog za vežemo zaporedno. 

 

Iz sestavka v učbeniku ali spletne strani zapiši pomen merilnega območja na 

ampermetru:____________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=20Vb6hlLQSg
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index1.html
http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_02_02.html


 
 

NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA 

 

Zapiši nevarnosti el. toka za živa bitja in mi zapis pošlji kot prilogo preko kanala 9._ fizika na spletni strani. 

(pomoč učbenik str 116, 117). Po poteku časa bodo rezultati vidni na oglasni deski. Lahko me kontaktirate 

preko kanala, če kaj ne bo jasno. 

 

Lep pozdrav. 

Jerica Rajšek 

 

2. KEM, Nevenka Jerin 

                   

 

                                  MAŠČOBE  

 
 

 

Navodilo za delo.  Dobro si preberi tekst v U od str. 66-71 strani in odgovori na spodnja  vprašanja. Vprašanja 

prepiši oz. si prilepi učni list. Pomagaj si še s priloženim PPP. Reši  tudi DZ str. 43-45. 

 

 

1. Kako lahko delimo maščobe glede na agregatno stanje in izvor? 

 

2. Maščobe uvrščamo med estre.  Zakaj 

 

3. Maščobe so estri maščobnih kislin in alkohola glicerola. Kako imenujemo takšne estre? 

 

4. Spodnja strukturna formula predstavlja alkohol glicerol ali _________________________. 

 

     
 

5. Kaj veš o maščobnih kislinah.  Dobro si poglej razpredelnico na predstavitvi. 

 

6. Naslednja shema predstavlja poenostavljen prikaz zgradbe maščobe? Razloži. 

 
       

     



 

 

 

 

 

7. Kaj predstavlja naslednja kemijska reakcija? 

 
 

   8. Kakšne so lastnosti maščob?  

       Bodi pozoren-a na polarni in nepolarni del. Primer:  

 

 

 

   

 

 

 

  

   9. Kaj lahko povzroči kvarjenje maščobe? 

 

   10. Zakaj so maščobe pomembne za človeka? 

 

   11. Spodnja formula prikazuje molekulo HOLESTEROLA.  Kaj veš o holesterolu?         

 

 

          

 

 

                    

 

 

  12. Kaj je značilno za maščobne ESENCIALNE KISLINE? 

 

                                            MAŠČOBE – LIPIDI    (za znanje več) 

 

Navodilo za delo. Dobro si preberi tekst in odgovori na spodnja  vprašanja. Vprašanja prepiši oz. si prilepi učni list. 

 



Maščobe uvrščamo med lipide. Lipidi se ne topijo v vodi, topni pa so v nepolarnih organskih topilih. Lipide lahko glede na 

zgradbo razdelimo v  lipide, ki so estri in lipide, ki niso estri. Lipidi, ki so estri, so voski, trigliceridi (masti, olja), fosfolipidi 

in glikolipidi. Lipidi, ki niso estri so steroidi, terpeni in prostaglandini. 

Maščobe (lipidi ) so estri in sicer trigliceridi, ki nastanejo iz alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) in karboksilnih kislin. 

Iz modela molekule alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) je razvidno, da so v molekuli tri hidroksilne skupine.  

 

    Model propan-1,2,3-triola in njegova formula. 

 

                              

 

Z eno molekulo propan-1,2,3-triola lahko reagirajo tri molekule karboksilne kisline. V molekuli maščobe so tri estrske 

skupine. Molekule karboksilnih kislin, ki reagirajo s propan-1,2,3-triolom vsebujejo od štiri do dvajset ogljikovih atomov, 

povezanih v nerazvejane verige. Ker sestavljajo maščobe, jih imenujemo tudi maščobne kisline. Proste, v maščobi nevezane, 

maščobne kisline imajo značilen neprijeten vonj.   

Maščobne kisline so lahko nasičene ali nenasičene. V nasičenih maščobnih kislinah so med ogljikovimi atomi le enojne vezi, 

v nenasičenih maščobnih kislinah pa so lahko enojne in dvojne vezi.  

 

Tabela 1. Pogoste nasičene maščobne kisline, ki so vezane v maščobah. 

 

Število C atomov Formula kisline Ime kisline 

4 CH3CH2CH2COOH butanojska ali maslena 

6 CH3CH2CH2CH2CH2 COOH heksanojska ali kapronska 

8 CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 COOH oktanojska ali kaprilska 

10 CH3(CH2)8COOH dekanojska ali kaprinska 

12 CH3(CH2)10COOH dodekanojska ali lavrinska 

14 CH3(CH2)12COOH tetradekanojska ali miristinska 

16 CH3(CH2)14COOH heksadekanojska ali palmova 

18 CH3(CH2)16COOH oktadekanojska ali stearinska 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2C

HC
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Primeri modelov in formul maščobnih kislin. 

 

Nasičena maščobna kislina dekanojska ali kaprinska kislina 

 

                   Model molekule                    

 

 

Nenasičena maščobna kislina oleinska ali oljeva kislina 

                                                        Model molekule      

              

Dva zapisa formule 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2-COOH 

 

Model 3: Primer formule molekule maščobe. 

 

 

V molekuli maščobe so vezane z estersko vezjo na alkohol propan-1,2,3-triola nasičeni maščobni kislini oktanojska in 

dodekanojska kislina in nenasičena oljeva ali oleinska kislina. Verige maščobnih kislin so nepolarni del molekule, preostali 

del molekule pa polarni del.  

 

V maščobah vezane maščobne kisline se razlikujejo predvsem po dolžini verige in nasičenosti. To določa ali je maščoba 

tekočina ali trdna snov, njen okus in obstojnost ter druge lastnosti. Tako  so v maščobah v mesu maščobne kisline z dolgimi 
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Dva zapisa formule  

CH3(CH2)8COOH 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2-COOH 



verigami, v katerih so ogljikovi atomi povezanimi z enojnimi vezmi (nasičeni). Za te maščobe je značilno, da so pri sobni 

temperaturi trdne.  

Trigliceridi, ki vsebujejo znaten delež oleinske, linolne in drugih nenasičenih maščobnih kislin, so pri sobnih pogojih 

večinoma tekoči. To so olja. V maščobah v olivnem olju so predvsem nenasičene maščobne kisline. Iz olj dobimo trdne 

maščobe z reakcijo, pri kateri se molekule vodika vežejo na dvojne vezi. Iz dvojnih vezi v molekuli nastanejo enojne vezi. 

Pri tem s spremeni agregatno stanje iz tekočega v trdno.  

V rastlinskih oljih je manj kot 20 % nasičenih maščobnih kislin in več kot 80 % nenasičenih maščobnih kislin.  

Trigliceridi, ki vsebujejo znaten delež palmitinske, stearinske in drugih nasičenih maščobnih kislin, so pri sobnih pogojih 

trdni. To so masti. V masteh kopenskih živali je od 40 do 50 % nasičenih maščobnih kislin. 

 

 

                                                MAŠČOBE  / vprašanja  

 

1. Kako delimo lipide glede na zgradbo? 
 

2. Katere estre uvrščamo med lipide? 
 

3. Razloži pomen besede trigliceridi.  
 

4. Kaj je značilno za maščobe kisline?  Naštej vsaj tri značilnosti. 
 

5. Ali so v molekulah maščob vezane enake maščobne kisline? 
 

6. V čem se razlikujejo molekule maščob v masteh in oljih?   
 

7. Kako iz olj dobimo trdne maščobe? 
 

8.   Razloži ime propan-1,2,3-triola.   

9.   Kaj je značilno za nasičene maščobne kisline in kaj za nenasičene?  

10. Podana je formula molekule maščobe. V formuli označi polarni in nepolarni del molekule in  

     esterske skupine. 

 

                 

 

11.  Katere maščobne kisline so vezane v molekuli maščobe, ki jo podaja formula v nalogi 10.  

       Ali  so nasičene ali nenasičene?  
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12.Masten madež na obleki smo čistili z vodo. Ali smo madež očistili? Svoj odgovor pojasni.  

 

  

1. BIO, Nevenka Jerin 

                                                         

                                                    UMETNI IZBOR 

 

Navodilo za delo: Natančno preberi tekst v U /str.66 -69 ter odgovori na vprašanja.  Dobro si poglej tudi slike in zapise 

ob slikah. Prepiši si vprašanja oz. si prilepi učni list. 

 

1. Kaj je  naravni izbor ? Na primeru razloži naravni izbor.  

 

2.  Pomembna lastnost populacije je raznolikost (razlike med samci in samicami). Zakaj? 

 

3. Navedi in opiši vsaj tri primere razlik med samci in samicami. 

 

      

4. Kaj veš o umetnem izboru? 

5. Zakaj je pri umetnem izboru človek v vlogi načrtovalca?  

6. Navedi primer divje rastline, iz katere so skozi mnogo generacij z načrtnim križanjem rastlin z   

   želenimi lastnostmi, vzgojili rastlinske sorte, ki se danes pojavljajo na našem jedilniku. 

 

         

 



7. Kaj se v novejšem času še uporablja poleg umetnega izbora? 

 

8. Kaj je značilno za avtohtone vrste?  

 

9. Navedi primere avtohtonih vrst. 

8. Za znanje več reši DZ str. 15 in 16. 

 

2. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi Tabata. 

To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni tako, te 4 minute 

znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. Zatem 

počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, »mountain 

climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih izvajamo 

pri uri športne vzgoje. 



 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne? 😊 

 

 

3. GUM, Mija Novak 

Nadaljevanje  TEME  

GLASBENA UMETNOST V II. POLOVICI 20.STOLETJA/ 2. del 

Najprej zapoj kakšno po tvojem izboru! 

Tako kot v prvem delu si si pregledal skladatelje in njihovo glasbeno usmeritev. 

Nadaljuj delo na str. 30 in 33. 

Spomni se, da sem ti že pokazala nekaj skladb v šoli, ko si se čudil pianistu, ki je zaprl  pokrov klavirja, 

pripravil štoparico na 1,33 minute. 

Ali pa helikopterski poleti s 4 godalci. 

Pod isti naslov v zvezku zapiši: 

1. Kateri skladatelj se je ukvarjal z eksperimentalno glasbo? 

2. Kako preprosto razložiš pojem eksperimentalna glasba v eni povedi?* 

3. Kateri skladatelj se je ukvarjal z minimalistično glasbo? 

4. Kaj je minimalizem v glasbi?   

Poslušaj  delo skladatelja Philippa Glasa: EINSTEIN NA OBALI!  

https://youtu.be/FowSeDVoV48 

Sedaj pa še odgovori  v e – učilnici na vprašanja!  

 

 

6., 7. EZR, Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://ellktronikazrobotikoezr.blogspot.com/2020/03/ura-v-zivo-utjrjvanje-znanja.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY
https://youtu.be/FowSeDVoV48
https://ellktronikazrobotikoezr.blogspot.com/2020/03/ura-v-zivo-utjrjvanje-znanja.html

