
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA PONEDELJEK, 18. 5.  

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

  

v tem tednu boš spoznaval-a HALOGENE ELEMENTE in ŽLAHTNE PLINE.  

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

Reši tudi nalogo za utrjevanje znanja.  

  

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

FIZIKA 

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 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html


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 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

Dragi osmošolec/osmošolka! 

 

V petek si spoznal, kako lahko uporabiš Pitagorov izrek v pravokotniku. Tudi v kvadratu 

lahko najdeš pravokotni trikotnik in zato tudi v njem uporabiš Pitagorov izrek. Kako, izveš v 

spletni učilnici.  

 

 

ANGLEŠČINA 

Dragi osmošolci/ osmošolke! 

 

Danes nadaljujemo z novim angleškim časom Present Perfect. V spletni učilnici vas čakajo 

rešitve vaj od prejšnje ure in tudi današnje delo. 

 

Učiteljica Lučka Rančigaj 

 

 

UTRJEVANJE SNOVI 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html
https://youtu.be/0RG7po-Dgvk


SLOVENŠČINA 

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 

 

ZGODOVINA 

V spletni učilnici te čakajo rešitve za prejšnjič, gradivo in navodila za danes. 

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

Tukaj prilagam le povzetek navodila za danes. 

 

Naslov je še vedno: SLOVENCI V 19. STOL. 

Pozorno prisluhni:  https://www.youtube.com/watch?v=7e7j84KawnA 

V učbeniku preberi strani 105 – 106 in s pomočjo ključnih besed ali vprašanj izdelaj zapiske: 

Ključne besede: čitalnice, društva, tabori, politične stranke 

 

Kaj so bile čitalnice? Časovno jih opredeli! 

Navedi ostala slovenska društva! 

Kaj so bili tabori? Kdo jih je organiziral? Kaj so na njih zahtevali? 

Izpiši kraje v današnji Sloveniji, kjer so bili tabori (zemljevid, str. 105). 

Ali razširjenost taborov sovpada z mejo današnje Slovenije? Pojasni razliko.  

Kateri trije politični tabori so se na Slovenskem oblikovali konec 19. stol.? Za kaj so se 

zavzemali? Kateri sloji so podpirali posamezni tabor? 

 

Oglej si gradivo v spletni učilnici in z njim dopolni svoje zapiske. 

 

Pomagaš si lahko tudi z učbenikom na tej povezavi: 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7e7j84KawnA
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000158


 


