
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - PONEDELJEK, 4. 5. 2020 
Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 SLO 
2 TJA 
3 KEM 
4 FIZ 
5 MAT  

 

 

1.      SLO 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA ponedeljek, 4. 5. 2020 

Osmošolec, osmošolka,  

mesec april je bil v znamenju Prešerna in njegovih pesmi. Verjamem, da si se naučil/-a veliko novega. Nekaj ur je bilo 
namenjenih zgolj utrjevanju, ponavljanju, saj si želim, da bi se pridobljeno znanje dobro usidralo. 

Prav zato smo se učiteljice slovenščine odločile, da vam na osnovi pridobljenega znanja  ponudimo nekaj 
poustvarjalnih nalog. Ponovno se boš spomnil/-a na pesem Povodni mož, Urško in njenega skrivnostnega plesalca. 
Pripravil/-a boš lahko govorni nastop, lutkovno predstavo  ali filmsko animacijo. Sem prebudila tvoje zanimanje? 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila.   

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

2.  TJA 

 

Pozdravljen učenec, učenka 8. a razreda, 

v spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla svoj ovrednoten pisni preizkus znanja, ki si ga pisal/a pred 
učenjem na daljavo. Priložena bo tudi podrobna analiza pisnega preizkusa znanja. Vsa podrobnejša navodila 
najdeš v spletni učilnici. 

Prijeten sončen dan ti želim. 

Tvoja učiteljica angleščine Mojca Vidmajer 

 

3.  KEM 

NAVODILA ZA KEIMIJO za ponedeljek, 4. 5. 2020 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo natančna navodila.   

 

 



4.  FIZ 

Cilji današnjega dne:  
- Veš, da je  tlak  količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno,  
- poznaš enote za tlak. 

 
1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 
2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 
3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD ZAPISKE. 

 
PONOVITEV Snov smo že obravnavali. . 

1. Stisni svinčnik med prstoma na rokah. 
Od česa je odvisna bolečina v blazinicah prstov? 

2. Tlak je : a) izpeljana količina b) osnovna količina 
3. Ob enaki masi telesa je tlak v tleh a)večji pod manjšo ploskvijo 

b) večji pod večjo ploskvijo. 
4. Povej primer iz vsakdanjega življenja, ko govorimo o tlaku. 

 
EKSPERIMENT 

Če imaš doma mogoče plastelin, ga oblikuj v kroglico in poskusi narediti čim bolj globoko luknjico. Poskusi 
s konico svinčnika, prstom, dlanjo, enkrat bolj močno (z večjo silo), drugič manj. Razmisli, v katerem 
primeru si naredil največjo luknjico z najmanjšo silo. 
 
ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 
Preberi si snov v učbeniku na str. 110, 111 in poglej in reši računski primer na str. 111. Če učbenika nimaš, 
poglej na spletni strani:  
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html str. 205 in 206. in rešuj interaktivne vaje. 

Izvedel si meritev stopala.              
 

 
                               Površina mojega stopala je    S=______cm2 

                                                Sila teže povprečnega človeškega telesa  Fg= __800__ N 
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 = Pa                            100kPa=1 bar 

 
 
 

Tvoja vrednost 

Pascal je druga 
enota za tlak 

Bar je tretja enota 
za tlak 



PONOVITEV napiši še pet primerov zvečanja in zmanjšanja tlaka v vsakdanjem življenju. 

 
Tlak povečamo Tlak zmanjšamo 
Kruh režemo z ostrim nožem. Z obema stopaloma stojimo trdno na tleh. 
  
  
  
  
  

 
Da snov dobro utrdiš, si poglej spletne povezave,  kjer so tudi interaktivne vaje. 
http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm 
http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm 
 
Lep pozdrav. 
 

5.      MAT 

1. V zvezek zapiši naslov PITAGOROV IZREK  in uredi zapis 

2. Nariši pravokotni trikotnik s katetama a = 4cm, b = 3cm in hipotenuzo c = 5cm. Nad vsako stranico  nariši 
kvadrat (glej skico). 

Ploščina kvadrata nad stranico a je 16 enot.  
Ploščina kvadrata nad stranico b je 9 enot. 
Ploščina kvadrata nad stranico c je 25 enot. 
25 = 9   + 16 

52 = 32  +  42 

PITAGOROV IZREK 

Ploščina kvadrata nad hipotenuzo je enaka  vsoti ploščin kvadratov  
nad katetama.  

c2  = a2 + b2                    ali          h2 =  k1 
2 + k2 

2 
c– hipotenuza; a, b - kateti              h– hipotenuza;  k1,k2 - kateti 

                                          

3. Za boljše razumevanje sledi povezavi   https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30258&lang=en   

in si oglej razlago izpeljave Pitagorovega izreka avtorice Jožice Višnar 

                                                                           

 

 



4. Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8, str. 182: naloga 1  

 

 

5. Naloge za dodatno utrjevanje. 

Skrivnosti števil in oblik 8 / Zbirka nalog 2. del: str. 163: naloga 5 in str. 176: naloga 7 

                                                                                                     

6. Reši in mi pošlji rešitve! Naloge prepiši v zvezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ( https://eucbeniki.sio.si/mat8/843/index.html) 

 

 


