
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - SREDA, 6. 5. 2020 
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 LUM 
2 FIZ 
3 ŠNO 

 

1.     LUM 

PROSTORSKO OBLIKOVANJE 

 

Likovno področje: prostorsko oblikovanje 

Likovni problem: arhitekturni prostor 
grajen iz različnih materialov 

Likovna tehnika: komponiranje različnih 
predmetov 

Likovni motiv: maketa večje stavbe, 
bolnišnica 

Okvirni čas izdelave: 4 ure  

Za vas sem pripravila zanimivo likovno nalogo s področja arhitekture. Za nekaj dni se boste prelevili v arhitekte in 
snovali boste maketo večje stavbe. 

Vaša likovna naloga je, da v svoji sobi, dnevni sobi ali kjerkoli v stanovanju postaviš maketo bolnišnice iz predmetov, 
ki jih najdeš doma. 

Potreben material: 

- bel papir ali časopis, 
- pisalo (flomastri ali barvice ali svinčnik), 
- različni predmeti, ki jih najdeš doma, 
- lepilni trak. 
-  

Pogovor o motivu 

Kot arhitekt si vključen v strokovno ekipo Republike Slovenije na področju arhitekture. V ekipi so zbrani najboljši 
strokovnjaki, med katere spadaš tudi ti. Evropska unija je zaprosila za pomoč, saj bodo po vsej Evropi države gradile 
nove bolnišnice in potrebujejo makete zanje.  

Vodja vaše ekipe je prav vsakemu članu dodelil nalogo, da pripravi maketo povsem nove, moderne bolnišnice. Vaš 
vodja ekipe pričakuje fotografije tvoje makete do 15. 5. 2020 na mail urska.art@gmail.com   

Maketa naj bo čim bolj razgibana. Razmisli, kakšna bodo okna, vrata, streha, bo imela morda balkon, dimnik ipd.  



Kakšna bo fasada? Poskrbi tudi za okolico stavbe, umesti jo v prostor. Pomembno je, da je stavba stabilna, pomagaj 
si s tem poglavjem https://eucbeniki.sio.si/lum8/2367/index.html (stran 86 - 99).  Potem reši naloge od strani 100 do 
102. 

Gradimo lahko s pomočjo odvzemanja, dodajanja ali pa kombiniranje obojega. Za lažje razumevanje naloge si preberi 
tudi to poglavje https://eucbeniki.sio.si/lum8/2852/index1.html (stran 104 – 107), nato reši naloge od strani 108 – 
109. 

 

Navodila za praktično delo in slikovna demonstracija 

Za vas sem pripravila slikovno demonstracijo dela. Pomni, to so samo osnove in navodila, 
ideja in materiali naj bodo drugačni kot pri meni. 

Na začetku poišči material, ki ga boš uporabil. Seveda je to osnova, kasneje lahko po domu 
poiščeš še manjše stvari in jih dodaj. 

Sedaj, ko imaš večino materiala na kupu               
Eksperimentiraj s postavitvami predmetov, 
prični z oblikovanjem makete.                                 dokler ne boš zadovoljen z obliko stavbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedaj pričneš z zunanjim izgledom stavbe. Dodaj arhitekturne elemente (okna, vrata, 
stopnišča, stebre, streho ipd.). Lahko jih narišeš, izdelaš, izrežeš. 

 

Poleg makete stavbe bolnišnice oblikuj tudi okolico. Razmisli o cestah, o parkirnih prostorih, 
drevesih, morda celo parku.  

 

 

Bodite iznajdljivi, uporabite različne oblike in različne materiale.  

Veselim se fotografije tvoje makete. 

 

Vstavi jo v word dokument pod izpolnjeno tabelico (priloga v easistentu) in mi pošlji na mail do 15. 5. 
2020 (datum velja za oba oddelka) 

 

VESELO USTVARJANJE VAM ŽELIM  

 

2.  ŠNO 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda, 06. 05. 2020  

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

današnjo uro bomo izpeljali preko videokonference ZOOM. Povabilo z vezavo  vas čaka v spletni učilnici. 
Upam, da se vidimo v čim večjem številu. 

Pogovarjali se bomo s študentko novinarstva in našo nekdanjo učenko Živo Avžner. O pogovoru bo 
potrebno zapisati kratko poročilo in ga oddati v spletni učilnici.  

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 



3.  FIZ 

Cilji naslednjih dveh ur:  
Izvedel boš eksperimente in iz preproste raziskave zapisal in analiziral rezultate poskusov in oblikoval sintezo. 
Ocenjeno bo tvoje znanje o silah in tlaku preko projektno raziskovalnega dela.  
 
1. V SPLETNI UČILNICI PONOVI SNOV. 
2. IZVEDI NALOGE PRI EKSPERIMENTIH. 
2. NAREDI ZAPISKE REZULTATOV EKSPERIMENTOV IN NARIŠI SLIKE SIL V ZVEZEK. 
3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD SPOROČILO DO 
14. URE V PETEK, 8. 5. 2020. 

 
PONOVITEV  

1. Tlak v trdnih snoveh  je odvisen od: 
a) volumna in ploščine 
b) ploščine in sile, ki deluje na telo 
c) ploščine in sile, ki je pravokotna na telo 

2. Izberi pravilne trditve.  
Tlak zmanjšamo tako, da: 
a) nož nabrusimo, da lažje reže. 
b) ima delovni stroj gosenice namesto koles. 
c) kol priostrimo, da ga lažje zabijemo v zemljo. 
d) za nahrbtnik uporabimo široke naramnice. 
e) obujemo čevlje s visokimi, ozkimi petami. 

3. Žebelj stiskaš s silo 3N. Glavica žeblja meri 30 mm2.  Kolikšen je tlak v prstu pod glavico žeblja? 
4. Enote za merjenje tlaka so: 

a) 
ே

ଶ
,  Pa, dm3 

b) 
ே

ଶ
,  Pa, bar 

c) 
ଶ

ே
,  Pa, bar 

5. 1 bar je  
a) 105 Pa 

b) 105 
ே

ଶ
 

c) 10-5 Pa 
6. Opeki sta na različna načina položeni druga na drugo. Pod spodnjo je vselej list papirja. Tlaka v 

papirju pod opekama sta p1 in p2. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 
         p1                                            p2 

a) p1 = p2 
b) p1 > p2 

c) p1 < p2 

Izbiro utemelji. ________________________________________________ 

EKSPERIMENT 1  

1Izmeri svojo maso telesa in zapiši meritev z oznako količine in enoto.  
 
2.Izmeril si že ploščino  svojega stopala v cm2. Pretvori ploščino v m2.  
 
3. Z eno nogo stojiš trdno na tleh. Izračunaj tlak pod enim stopalom. Zapiši formulo, vstavi podatke z 
enotami in rezultat zapiši z obema enotama. 

1 
2 

1 



 
ANALIZA, INTERPRETACIJA 

4. Razloži, kaj se zgodi s silo teže, ko z obema nogama stopiš trdno na tla? (namig - se je masa spremenila, 
se je površina spremenila, kaj je s tlakom?) 
 
5. Nariši silo teže svojega telesa v merilu. (prijemališče, smer, merilo, velikost, oznaka)  
 
EKSPERIMENT 2 

Stopi 1m stran od stene in se nanjo opri z obema rokama, kot prikazuje slika. 
 
6. Nariši silo teže svojega telesa. (prijemališče, smer, merilo, velikost, oznaka)  
 
7. Z razstavljanjem rezultante (Fg) določi komponente sil, ki deluje v smeri nagiba in v smeri 
tal. Predpostavimo da je kot velik 450. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Razloži zakon o vzajemnem učinku med steno in rokami.  
 
9. Kdaj je tlak večji: če se na steno opreš z eno roko ali z obema rokama? 
Analiziraj rezultat eksperimenta 3 in združi svoja opažanja v razlago KAJ JE TLAK. 

 
 
DODATNO ZA RAZISKOVALCE 

  
Vprašanja se nanašata na eksperiment 2. 

1. S kolikšno silo  pritiskaš na tla ko se z rokami naslanjaš na steno? 
2. S kolikšno silo pa pritiskaš na steno? 

 
 
 

Opisniki ocenjevanja 

Dobro (100% točk) Zadovoljivo (50% točk) Nezadovoljivo (0 točk) 

 
 
                                  Smer nagiba 
                                Fn     telesa 
 
                                                            Fg                smer tal Ft 

 
 
Slika je simbolna. 

Točke Ocena 
0 - 6 nzd (1) 
7 -  8 zd (2) 
9 - 11 db (3) 
12 - 14 pdb (4) 
15 - 16 odl (5) 

2 
2 

2 
2 

2 
2 



Znaš narediti načrt izvedbe 
eksperimenta za določanje 
količin in izbrati primerne 
pripomočke. 

Pri izvedbi eksperimenta 
potrebuješ pomoč / namig. 

Sam nisi samostojen in ne 
opraviš eksperimenta. 

Pravilno odčitaš vrednosti z 
merilne priprave, znaš zapisati 
podatke z ustreznimi enotami.  

Pri zapisu podatkov z 
ustreznimi enotami nisi 
dosleden. 

Površno bereš rezultate 
meritev, rezultati niso realni, 
ne poznaš ustreznih enot. 

Podatke znaš pridobiti z 
računanjem in jih pravilno 
razvrstiš. 

Pri urejanju in računanju 
potrebnih vrednosti imaš še 
manjše težave. 

Ni izračuna potrebnih 
vrednosti. 

Znaš določiti merilo, da 
predstaviš določeno silo in jo 
narisati. 

Sila je pomanjkljivo narisana. Ni narisane sile. 

Na risbi znaš določiti sile in 
velikosti neznanih sil. 

Na risbi si približno določit sile 
in velikosti neznanih sil. 

Na risbi nisi določil sile in 
velikosti neznanih sil. 

Znaš razložiti primer 
vzajemnega delovanja teles. 

Približno razložiš primer 
vzajemnega delovanja teles. 

Ne razumeš vzajemnega 
delovanja teles. 

 

Uspešno delo ti želim. Če si do sedaj opravil vse naloge, ti današnje delo ne bo pretežko. 

Jerica Rajšek 

 

 


