
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - TOREK, 12. 5. 2020 
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 FIZ 
2 DKE 
3 MAT – sk.1 
4 TJA -  sk. 2 
5 KEM 
6 ŠPO  
7 NI2 
8 KGU 

 

1.        FIZ 8.   razred                                                                               J. Rajšek 

Cilji današnje ure:  
Analiza dela 
 
Pri projektni nalogi ste izkazovali  standarde znanja, ki naj bi jih dosegli pri fiziki. Nekateri ste celo presegli 
pričakovanja in ste pokazali, kako lahko medpredmetno povežemo znanja. 
Na poti do želenega rezultata  ali cilja pogosto naletimo na ovire. Včasih se nam na prvi pogled zdijo 
nepremostljive. Reagiramo različno: nekateri se ustavijo, nekateri ovire obidejo, nekateri pa gredo čez oviro 
in jo rešijo. Tako ste se reševanja lotili tudi vi in nekateri celo sestavili projektno ekipo za izmenjavo mnenj 
pri reševanju problema. Tako ste dokazali, da znanje in pridobljene spretnosti niso samo prenos naučenega, 
temveč rezultat vaše aktivnosti. 
 
V SPOROČILIH IMAŠ ANALIZO TVOJEGA DELA 

 

V SPLETNI UČILNICI BOŠ LAHKO POGLEDAL RAZLAGO NALOG. 
 
Z ODGOVOROM NA SPOROČILO ANALIZIRAJ  OCENO 

 
Uspešno delo in sodelovanje še naprej ti želim.  

Jerica Rajšek 

2.   DKE                                                                                                                N. Jesenko 

DKE 8. a, 11. 5. 2020 in 12. 5. 2020 

 Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 25. 5.). 

 V spletni učilnici te čaka gradivo, ki ga pozorno preglej, saj vsebuje informacije, ki ti pridejo prav v vsakdanjem 

življenju. Z njegovo pomočjo pa si tudi preglej in dopolni zapiske od prejšnjič. 

 Utrjuj in preverjaj vsebine poglavja o Financah, delu in gospodarstvu  s pomočjo nalog, ki jih najdeš tule: 

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html. 

Izberi poglavji Finance, delo, in gospodarstvo ter Gospodarstvo. 

 

                                                                                                                                                                                 



3.  MAT 

V spletni učilnici te čakajo naloge za utrjevanje znanja.       

                                                                                                                                                                       

4. TJA 

   Good morning! 

Do sedaj si izpolnil/a dve tabeli z nepravilnimi glagoli. Pri glagolu 'biti' pazi, da v pretekliku napišeš obe obliki 
'was' in 'were'.  

Obe tabeli danes tudi nekajkrat ponovi. Ustno bo zaenkrat dovolj. Pazi na izgovorjavo (imaš jo zapisano tudi 
v seznamu nepravilnih glagolov).  

Preglej si nalogi iz delovnega zvezka, ki si ju reševal/a prejšnjo uro. Rešitve najdeš tukaj. 

Prejšnjo uro smo spoznali predsedanjik. Danes ga seveda utrjujemo, pri tem pa ne pozabi na pravilo: have / 
has + 3. oblika glagola. Rešil/a boš dve nalogi iz učbenika in sicer nalogo 7a v učbeniku na strani 111 (najdeš 
jo tukaj) in nalogo 11a v učbeniku na strani 113 (najdeš jo tukaj).  

Obe nalogi zapiši v zvezek. Tvoriš torej povedi v predsedanjiku (glej pravilo), pomagaš pa si lahko tudi s 
seznamom nepravilnih glagolov (najdeš ga tukaj – 2 strani). Odgovore lahko preveriš tako, da klikneš naikono 
'i' na levi strani ob obeh nalogah. Nalogi oddaj v priponki spletne učilnice. 

Well done. Have a lovely day. 

Mojca Vidmajer 

                                                                                                                                                                                   

5. KEM 

Dragi učenec, učenka, 
 
v novi spletni učilnici KEM te čakajo navodila za izdelavo projektne naloge Elementi v periodnem 
sistemu. Projektna naloga bo ocenjena.  
 
Učiteljica Doroteja Smej Skutnik 
 
 

 

 

                                    

 

 

 

                                                                                                                                              



6.  ŠPO  fantje in dekleta 

MOČ 
 
 
Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil.  
Mišična sila se proizvede tako, da se v mišicah porablja gorivo (kreatin-fosfat in/ali glukoza), pri tem 
nastaja kemična energija, ki se pretvori v mehansko, s tem pa se zgodi mišična kontrakcija (napenjanje 
ali krčenje mišice), ki se pokaže kot mišična sila. 
 

 
 
Moč človeka pa je produkt mišične sile in hitrosti – primer: 
hitreje in z večjo silo kot udarimo, večjo moč bomo proizvedli. 
Moč je tudi najbolj raziskana motorična sposobnost, saj je 
osnova za gibanje in tako življenje, namreč brez moči ne bi  
zjutraj niti s postelje vstati.  
 
 
Naše telo se praktično neprestano spopada z neko obliko 

zunanje sile, ki jih mora premagovati, kot na primer: sila gravitacije (primer: naše mišice morajo 
neprestano delovati, da lahko naše telo stoji pokonci), sile predmetov, ki jih držimo in jih sila 
gravitacije vleče k tlom (primer: naše mišice rok morajo neprestano delati, se napenjati, da lahko držimo 
v roki mobitel), sile trenja in upora (primer: če želimo v morju z vodo do pasu stati na miru, more naše 
telo neprestano delati, da lahko stojimo čim bolj mirno; podobno kot če želimo stati na miru, medtem 
ko v nas piha močan veter) in sile partnerja ali nasprotnika (v judu, rokoborbi, hokeju,…).  
 
Kaj pa vpliva na izboljšanje ali poslabšanje moči?  

- Podkožno maščevje zmanjšuje razvoj mišične moči/sile (debelejši kot smo, manj smo močni). 
- Daljše okončine ne omogočajo razvoja velike moči (višji ljudje so manj močni). 
- Več mišic (večja mišična masa) ima za posledico tudi možnost razvoja večje mišične sile (več mišic 

kot imamo, močnejši smo). 
- Izboljšana medmišična koordinacija poveča proizvedeno mišično moč (primer: netreniran človek 

je pri naprezanju sposoben aktivirati zgolj 30 – 40 % svojih »mišic«). 
- Določena efektna emocionalna stanja, kot so strah, jeza, tema, lahko izjemno vplivajo na izraz 

povečanja ali zmanjšanja moči – primer: če imamo veliko tremo, lahko naše mišice v trenutku 
postanejo popolnoma »nemočne«; poznani pa so tudi primeri, ko matere pod vplivom izjemnega 
strahu dvignejo avto do te mere, da izpod njega rešijo svojega otroka.  

- Ženske imajo za okoli 33% manj mišične mase (najmočnejše ženske se lahko primerjajo z bolj 
šibkimi moškimi – zato so vsi absolutni rekordi v dvigovanju uteži v lasti moških). 

- Netrenirani ljudje dosežejo vrhunec svoje moči med 20. in 30. letom starosti, če pa se vadba za moč 
izvaja redno, pa lahko le-to ohranimo na ustreznem nivoju še v pozni starosti. 

- Za povečanje mišične mase in tako mišične sile (moči) je potrebna količinsko in raznovrstno 
zadovoljiva prehrana (predvsem ogljikovi hidrati in zdrave maščobe – krompir, ribe,…). 
 

- Na splošno poznamo 3 oblike moči in sicer:  
- Eksplozivna moč: je sposobnost v čim krajšem času aktivirati čim več mišic, kar pomeni 

proizvodnjo velike mišične sile v zelo kratkem času (primer: brca, udarec, met, skok, start 
sprinta…) 



- Repetitivna moč: pomeni,da smo sposobni daljši čas opravljati enake ponavljajoče se gibe 
(primer: hoja, tek, plavanje, veslanje, sklece, počepi,…) 

- Statična moč: pomeni, da smo sposobni dolgotrajnega statičnega (mirnega s konstantno 
napetostjo v mišici) mišičnega napenjanja. Statična moč (kot statične raztezne vaje) pomeni, 
da ni prisotnega gibanja. To pomeni, da poizkušamo s svojimi mišica kar najdlje zadržati določen 
položaj z obremenitvijo ali brez (primer: športna gimnastika (konj, krogi, bradlja), nekateri 
borilni športi (kate), dvigovanje uteži…).  
 

 
V tekmovanjih v dvigovanju uteži se lahko ljudje/športniki zlahka 
primerjamo med sabo, saj teža v kilogramih, ki jo dvignemo, jasno 
pokaže, kdo je močnejši – temu pravimo absolutna moč. Obstaja pa 
tudi relativna moč, ki pa nam pove, kako močni smo glede na svojo 
telesno težo. Namreč težko je primerjati dva tekmovalca v 
dvigovanju uteži, pri čemer je eden od tekmovalcev težek 55 kg in 
drugi 120 kg. Zato je relativna moč izražena kot teža bremena, ki jo 
premagujemo (dvigujemo) deljeno s telesno težo.  

 
Primer:  
 

             Bodybuilder:                                   Gimnastičar: 
- ima telesno težo 120 kg   - ima telesno težo 55 kg 
- dvigne za 120 kg uteži   - dvigne za 110 kg uteži 

- njegova relativna moč je = 1  - njegova relativna moč je = 2 

To pomeni, da je gimnastičar glede na svojo telesno težo relativno močnejši kot bodybuilder, ki sicer 
dvigne več uteži (večjo kilažo ali tako imenovano večjo obremenitev). 
 
Mišično moč se lahko v veliki meri razvija, saj je njen koeficient prirejenosti zgolj 50 %.  
Da pa bi to počeli pravilno in učinkovito, so tu nekatera pravila:  
- mišica se krepi samo takrat, ko se aktivno napenja (da bi pridobili mišice, se je zato potrebno 

naprezati), 
- delo mišice mora biti močnejše, daljše in pogostejše, kot je njeno delo običajno v vsakdanjem življenju 

(primer: vsak dan hodimo po stopnicah, da pa bi to delo spremenili v trening za razvoj mišične 
mase/moči, bomo za hojo po stopnicah uporabili 5 kg težak nahrbtnik), 

- obremenitev (težo uteži) je potrebno postopoma povečevati, 
- pred vsako vadbo za razvoj moči se je potrebno dobro ogreti, 
- poleg krepilnih vaj so obvezni del treninga moči tudi gimnastične raztezne in sprostilne vaje, 
- za razvoj vsake oblike moči (eksplozivne, repetitivne ali statične moči) je potrebna posebna vadba. 
 
Mišična moč je sicer izjemno pomembna pri razvoju motorične sposobnosti hitrosti (pomembna je v 
fazi pospeševanja), pri razvoju preciznosti, koordinacije in gibljivosti (moč omogoča boljši nadzor na 
mišično aktivnostjo/delom) ter vzdržljivosti (pri tej pripomore dobro razvita repetitivna moč).  
 

 
 
 
 



Praktični del 
 
 

ČE IMAŠ MOŽNOST, SI PREDVAJAJ POSNETEK ZA MOTIVACIJO IN RITEM ZA DELO! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h7aa8tA1jU0 
 
 

OGREVANJE: 
 

Opravi vaje za ogrevanje na sliki (vsaka 6 x) 
 

 
 
 
 

GLAVNI DEL: 
 
 

Opravi krepilne vaje (vsaka 10 ponovitev, ali s štetjem do 10) 
 



 
VAJA/SKLOP ROKE TRUP NOGE 

1. Sklece (navadne) 
 

 

Dvig trupa iz leže na 
hrbtu (noge zatakni, 

da bo lažje) 

Sonožni poskoki z 
dvigom kolen čim višje (z 

vmesnim poskokom) 

2. Sklece »zadaj« (roke 
za telesom, opreš se 

na stol, polico, 
posteljo...) 

Sočasni dvig rok in 
nog v leži na hrbtu 

 
 

 
 
 

Počasni dvigi in spusti na 
prste na nogah (opri se 

na steno) 
 

 

3. Upogib komolca 
(poišči težji predmet 

in ga z obema 
rokama hkrati 

dviguješ tako, da 
upogneš samo 

komolec) 

 

Opora na komolcih 

 
 
 
 
 
 

 
 

Opora v počepu 

 

4. Dvig rok v odročenju 
s poljubnim 

predmetom v roki 

Striženje v leži  (noge 
dvigneš od tal) 

 

Dvig zadnjice leže 
 

 

5. Kroženje v odročenju 
s poljubnim 

predmetom v roki 

 

Zasuki z žogo v sedu 

 

Izpadni koraki naprej 

 
 



Po želji lahko opraviš vse vaje 2x 
 

 
ZAKLJUČNI DEL: 

 
 

Opravi raztezne vaje (pri vsaki šteješ od 10 do 20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   
 

 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
8. razred 

Navodilo za delo: TOREK, 12. 5. 2020 & ČETRTEK, 14. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 
Upam, da ste zdravi in dobre volje. V prejšnjem tednu ste reševali 2 nalogi na aplikaciji Padlet. 
V kolikor še kdo tega ni opravil, prilagam spodaj obe povezavi še enkrat.  

 

Prav tako bi rada pozvala vse, ki ste nalogo že oddali, da si ogledate komentarje (tudi k 
izdelkom drugih), saj se iz napak učimo.  

 

V tretji povezavi se nahaja tudi nekaj dodatnih nalog za utrjevanje.  

 Moja prva naloga.  
 Moja druga naloga.  
 Meine EXTRA Übungen.  

 

V naslednjem tednu dobite navodila za pripravo izdelka, s katerim boste za letošnje leto 
pridobili tudi zadnjo oceno. Prav zaradi tega vam prilagam še nekaj delovnih listov za 
utrjevanje, pošljete pa jih po ustaljenem načinu na moj elektronski naslov: 
mojca.2906@yahoo.de  

 

 https://www.liveworksheets.com/ya61758ib  
 https://www.liveworksheets.com/du353197xu 
 https://www.liveworksheets.com/ku103168ju 
 https://www.liveworksheets.com/er103090ln 

 



Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 
 Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  
 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 
 Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 
 Kdaj postavimo um/am? 

 Kdaj postavimo in die / in das = ins / in den? 
 Kje stoji glagol? Ga spregamo? Je morda deljiv? 
 Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Obe nalogi je potrebno oddati do PONEDELJKA, 18. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših 
močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  
učiteljica nemščine 

 

 

8.   

KGU 

  
predstavlja vsebino likovnega dela 

 
 

 
 

 
 

 
 
Podrobno smo že spoznali portret. 
 



Sedaj pa nekaj o žanrski podobi. 
 
 

1. Najprej preberi spodnji tekst. 
 

 



 
 



 
 



 
 



 



 





2. Na spletu poišči 3 druge primere žanrske podobe 
- Naj bodo iz različnih zgodovinskih obdobjih.  
- Med njimi naj bo vsaj 100 let razlike.  
- Vsaj ena naj bo slovenskega avtorja 
- Slike prilepi pod tabelo (priloga v easistentovi spletni učilnici). 
- Pod vsako sliko napiši podatke:  avtor, naslov dela, leto izdelave. 
- Prilepi tudi povezavo, kje si sliko našel. 

 
Primer:  

 
Ivana Kobilica, Poletje, leto 1889 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3191/index4.html 
 



 

 


