
8. 4. 2020, 9. c 

 

 

0. ISP SLJ, Marija Kronovšek 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ISP – SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

pri slovenščini prejemate naloge, povezane z različnimi besednimi vrstami. Gre pravzaprav za ponovitev 

snovi od 6. do 8. razreda.  

Če boste naleteli na težave pri reševanju (pri kateri koli besedni vrsti), se obrnite po pomoč name, in to 

kadar koli (tudi ko ISP ni na urniku). Lahko mi vprašanje zastavite v spletni učilnici ali pa po e-pošti 

(marija.kronovsek@gmail.com).  

 

1. FIZ, Jerica Rajšek  

ZVEZA MED ELEKTRIČNO NAPETOSTJO IN TOKOM  

 

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. 
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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     

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                   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, …. 

 

https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/192-1c.jpg
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/192-1d.jpg
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/ampermeter_(2).JPG
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/voltmeter_(2).JPG


 

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 -. 

 

 

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

njim. 

Kratkostični pozdrav……..  Jerica Rajšek 

 

 

2. KEM, Nevenka Jerin 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

  



3. ŠPO, Žan Ocvirk, Sanja Čas 

 
 

4. GEO, Irena Ramšak 

 

5. GEO, Irena Ramšak 

Navodila so za dve šolski uri.  

 Preberite besedilo in rešite vaje v DZ, str. 60 – 63. 

 Preberite besedilo in rešite vaje na straneh 73 – 78 https://eucbeniki.sio.si/geo9/2618/index.html 

 Naloge preverjanja znanja v spletni učilnici.  

 

6. 7. OGL, Andreja Špajzer 

OBDELAVA GRADIV: LES – projektna naloga – navodila so v spletni učilnici 

  

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2618/index.html


6., 7. POK, Nevenka 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) 

! 

 

  



7. NI3, Mojca Kacjan 

Pozdravljeni dragi »nemci«. 

V prejšnjih urah smo spoznali, kako delujejo nemški nepravilni glagoli, torej ne pozabi: 

 POMOŽNIK (haben ali sein) ………………………….. GE + GLAGOL + EN 

 Če se glagol začne na BE-, VER-, ER- ne dobi predpone GE- 

 Če se glagol začne na AUS, AN, EIN, … je deljiv in dobi predpono GE- na sredini. 

 Od vsebine glagola je odvisno, ali ima pomožnik HABEN ali SEIN (glagoli premikanja in spremembe 

stanja). 

 

Dajmo torej najprej ponoviti 1. skupino NEPRAVILNIH GLAGOLOV, saj so čisto enostavni, ker se v besedi 

sami nič ne spremeni, le pomen si je potrebno zapomniti. NE POZABI na pomožni glagol.  

Nepravilni nemški glagoli – BREZ SPREMEMB (1. skupina) 

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

anfangen   

bekommen   

erhalten   

essen   

fahren   

fallen   

fangen   

geben   

kommen   

laufen   

lesen   

rufen   

schlafen   

sehen   

tragen   

vergessen   

waschen   

  

 



 

Tako. To je bila 1. skupina. Danes si bomo pogledali 2. skupino, ki pa je nekoliko težja, saj v besedi pride do 

spremembe samoglasnika.  

Prav zaradi tega vam bom tukaj en del pomagala jaz. Tabelo dopolnite s prevodi glagolov (pomagajte si s 

spletnim PONS slovarjem), nato pa na podlagi pomena določite, ali ima glagol pomožnik HABEN ali SEIN. 

Seveda pri tem preberite tudi obliko glagola, ki pa sem jo vpisala jaz.  

Nepravilni nemški glagoli – SPREMEMBA SAMOGLASNIKA (2. skupina) 

Sedanjik (Präsens) Preteklik (Perfekt) Prevod (Übersetzung) 

beginnen begonnen  

brechen gebrochen  

finden gefunden  

fliegen geflogen  

gewinnen gewonnen  

heben gehoben  

helfen geholfen  

liegen gelegen  

nehmen genommen  

reiten geritten  

schießen geschossen  

schließen geschlossen  

schwimmen geschwommen  

singen gesungen  

sprechen gesprochen  

springen gesprungen  

sterben gestorben  

treffen getroffen  

trinken getrunken  

verlieren verloren  

versprechen versprochen  

werden geworden  

werfen geworfen  

 

 



 Obe tabelici izpolnite in ju oddajte v spletno učilnico ali na moj mail 

(mojca.2906@yahoo.de) do torka, 13. 4. 2020.  

 Nepravilne glagole ponavljajte sproti, namenite jim vsaki dan kakšnih 10 minut. 

Ponavljajte na glas, skupaj s pomožnikom in prevodom.  

 Ko se vrnemo v šolo bo to vaša prva ocena pri nemščini (ustno ocenjevanje 

nepravilnih glagolov) in z zgornjima dvema tabelicama jih znate že več kot 2/3 vseh, 

ki jih bomo delali.  

 

Želim vam lep dan. 

Mojca Kacjan  
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