
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - ponedeljek, 18. 5. 2020 
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 SLJ 
2 KEM 
3 FIZ 
4 MAT 
5 TJA 

 

 

1.      SLJ 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 18. 5. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

današnjo uro bomo namenili utrjevanju do sedaj obravnavanih odvisnikov. Spoznali smo že osem odvisnikov, od tega 
šest pred pričetkom dela na daljavo. 

S pomočjo vaj boš lahko utrdil/a svoje znanje oz. ugotovil/a, kaj že znaš in čemu bi bilo dobro nameniti še malo časa. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

 

2.        KEM 

  
Dragi učenci in učenke, 
  
v spletni učilnici so navodila za izdelavo Seminarske naloge - Elementi v periodnem sistemu. Priložen je 
kriterij ocenjevanja. Navodila z vsemi napotki smo pregledali tudi na Zoom uri. 
Seminarsko nalogo oddaš v spletni učilnici, na pripravljeno mesto. V grobem izdelano nalogo v pdf datoteki 
morate oddati vsaj en teden pred datumom končne oddaje, to je 20. maja 2020, da se ugotovijo morebitne 
napake in pomanjkljivosti. Pri izdelavi čistopisa morate upoštevati vse učiteljičine pripombe. Končano 
seminarsko nalogo oddate najkasneje na datum oddaje, to je 27. maj 2020.  
  

Želim vam obilo novega znanja in vztrajnosti pri ustvarjanju seminarske naloge! Verjamem, da zmorete! 

  
Vaša učiteljica 
 
 

 



3.   FIZ        TLAK V TEKOČINAH                                                                                       Jerica Rajšek 

Cilji današnjega dne:  
- ločiš kapljevine in pline, 
- raziskal boš, kako se prenaša povečanje tlaka v tekočini, ki je v zaprti posodi,  
- vedel boš, da se tlak, ki ga povzroči sila na mirujočo tekočino porazdeli po vsej tekočini in da so sile zaradi tlaka 

pravokotne na ploskev. 
 
1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 
2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 
3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD ZAPISKE ali preko 
sporočila. 

 
PONOVITEV Snov smo že obravnavali. . 

1. Zapiši manjkajoče :  1Pa = 1
m2       480Pa =_____kPa     150dm2 =_____m2 

2. Valj s težo 1000 N postavimo na list papirja. Kolikšen je tlak v listu, če je osnovna ploskev valja, s 
katero se    dotika lista 0,05m2 ? Zapiši izračun in odgovor! 

3. Potenco števila 10 zamenjaj z ustrezno predpono. 
 
a) 8 · 10–3 m = 8 __ m b) 45 · 10–6 m = 45 __ m c) 4,5 · 103 = 4,5 __ m 
 

4. 4000 g = ________kg b) 2,5 t = _________kg 
 
c) 150 g = _________kg č) 375 dag = _________kg 
 
 

EKSPERIMENT 1 

En kozarec do polovice napolni z vodo in jo prelij v drug kozarec. Ali voda teče (se pretaka)? 
Vzemi slamico in pihni zrak v dlan. Ali je skozi slamico na dlan tekel (se pretočil) zrak? 
 
ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 
Preberi si snov v učbeniku na str. 122, 123. Če učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  
 https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html str. 212 in 213.  
 

Snovi so v različnih agregatnih stanjih:  
 trdno agregatno stanje: kamen, steklo, les, ….  Imajo stalno obliko. 
 kapljevinsko agregatno stanje: voda, sok, nafta, …Zavzamejo obliko posode/prostora in naredijo 

gladino, med padanjem oblikujejo kapljice. 
 plinasto agregatno stanje: zrak, helij, zemeljski plin, …Zavzamejo celoten prostor.  
 

 
KAJ SO TEKOČINE?                        
 
                TEKOČINE so plini in kapljevine. Tekočine lahko pretakamo iz enega prostora v drugega. 

Vodo si pretočil iz enega kozarca v drugega. 
Zrak si pretočil iz pljuč v dlan. 

Odpri okno in boš čutil tok zraka. 



EKSPERIMENT 2 

1. Položi si kozarec na dlan. Kozarec V dlani povzroča tlak. 
2. Kozarec postavi na mizo in ob kozarec položi list papirja. Kozarec na list ne povzroča tlaka. 

 
 

V trdnih snoveh se tlak prenese v smeri delovanja sile, ki je pravokotna na podlago. 
 
 
EKSPERIMENT 3 

1. Če imaš balon ga napolni z zrakom (PLINOM). Lahko uporabiš tudi vrečko. 
2. Postavi ga na mizo in ob njem pridrži list papirja. Z ne preveliko silo balon pritisni ob mizo.  
3. Balon ali vrečko napolni z vodo (KAPLJEVINO) in ponovi poskus. 

Ko balon ali vrečko pritiskamo proti mizi, vidimo, da  pritisk/TLAK deluje na list papirja. 

 
Povečanje tlaka v tekočini zaradi sile se enakomerno prenese v vse smeri.  

To velja le za zaprte posode/prostore. 
 
 
EKSPERIMENT 4 

 
1. Balon ali vrečko napolnjeno z vodo postavi nad umivalnik ali kuhinjsko korito. 
2. Z ostrim predmetom (šivanko)  na več mestih prebodi balon ali vrečko in opazuj  

iztekanje vode čisto pri površini.  

 

Sile zaradi tlaka v zaprti TEKOČINI so pravokotne na vsako ploskev telesa ali posode. 

 

Uporaba zakonitosti v vsakdanjem življenju: 

Hidravlična dvigalka (pri menjavi avtomobilskih gum, …). 

Hidravlične zavore v avtomobilu. 

 
 

 
 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html   od strani 213 dalje. 
Delovanje avtomobilskih zavor. 
https://youtu.be/0RG7po-Dgvk 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             

UTRJEVANJE SNOVI 



4. MAT 

1. V zvezek zapiši naslov PITAGOROV IZREK V KVADRATU in uredi zapis! 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Reši primere  v zvezek in jih poskušaj razumeti!                                                                             UČIMEse.com 
Primer 1.  Izračunaj dolžino diagonale kvadrata, če meri njegovi stranica a = 3cm.  

 

 

Primer 2.  Zapiši obrazec za izračun dolžine diagonale kvadrata, vstavi vrednost, ki je znana in s          
premislekom določi dolžino stranice. 

 

 

 

 
 
Primer 3.  Diagonala kvadrata je dolga 9,87 cm. Izračunaj dolžino stranice kvadrata. 

                     

 



 
3. Učbenik  Skrivnosti števil in oblik 8: str. 185, 186/ REŠENI PRIMERI          
        V zvezek reši  3. in 4. PRIMER 
 
4. Naloge za utrjevanje najdeš v UČB Skrivnost števil in oblik 8/ str. 186 

    Izbiraš lahko med nalogami: 2, 4, 6, 7, 10, 13*, 14* 

    Reši 4 naloge in mi pripni rešitve. 

    

5. Želim ti lep dan! 

                                                                                                                                                  

5. TJA 

Good morning students! 

Upam, da ste si med vikendom odpočili. Are you ready for some new challenges? 

Danes vas v prilogi čaka nova skupina nepravilnih glagolov. Izpolnite preglednico s pomočjo lanskega 
učbenika (TUKAJ), fotografirajte jo in oddajte v priponki spletne učilnice.  

Sedaj pa za vas en kratek filmček za utrjevanje in spoznavanje nove snovi.  

 https://www.loom.com/share/ad74d5da434c42568f7b7ed8d160d8ef  

Kot je bilo povedano v filmčku najprej naredite spodnji zapis v zvezek.  

Present Perfect Tense: ALREADY, YET, STILL, JUST 

ALREADY (že)  I have already done my homework.  
(Večinoma stoji v trdilnih povedih. Already postavimo med have/has in glagol.) 
 
JUST (ravnokar) I have just done my homework.  
(Večinoma stoji v trdilnih povedih. Just postavimo med have/has in glagol.) 
 
YET (že, še ne)  Have you done your homework yet? I haven't done my homework yet.  
(Večinoma stoji v vprašalnih in nikalnih povedih. Yet postavimo na konec.) 
 
STILL (še vedno ne) I still haven't done my homework.  
(Večinoma stoji nikalnih povedih. Still postavimo pred have/has.) 
 
V priponki spletne učilnice najdeš še podrobnejšo razlago uporabe teh časovnih prislovov. 
 

S pomočjo zapisa v zvezku rešite nalogi 27 in 28 v delovnem zvezku na strani 111. 

Have a gorgeous day! 

Mojca Vidmajer 



ENGLISH IRREGULAR VERBS (Angleški nepravilni glagoli) 
Fill in the chart. (Dopolni tabelo.) 

Infinitive 
(nedoločnik) 

Past Tense  
(preteklik) 

Past Participle 
(pretekli deležnik) 

Translation 
(prevod) 

HIT    

KEEP    

KNOW    

LEAVE    

LOSE    

MAKE    

MEET    

MUST    

PAY    

PUT    

READ    

RUN    

SAY    

SEE    

SELL    

 

 

 


