
GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

 

v tem tednu boš spoznaval-a PREHODNE ELEMENTE.  

V spletni učilnici te čaka PowerPoint predstavitev z ustno razlago snovi preko Looma. Pri izvedbi ur 

sodeluje tudi študentka Andreja Randl. 

Čakate te dva izziva, in sicer delo z Google tabelico in reševanje kviza v GoFormative.  

V spletni učilnici te prav tako čakajo navodila za ocenjevanje znanja. 

 

Želim ti uspešen teden, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

FIZIKA 

 

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 SREDO, 6. 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) 
𝑁

𝑚2
,  Pa, dm3 

b) 
𝑁

𝑚2
,  Pa, bar 

c) 
𝑚2

𝑁
,  Pa, bar 

5. 1 bar je  

a) 105 Pa 

b) 105 
𝑁

𝑚2
 

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. 

 

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. 

1
 

2
 

2
 

2
 

1
 



 

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) 

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 

 

 

                                  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
 



MATEMATIKA 

 

Osmošolci! 

 

Po krajšem premoru vas vabim, da se mi pridružite v spletni učilnici. Tam vas čaka gradivo za 

današnjo snov. Že pred počitnicami smo naredili uvod v novo poglavje, poglavje o Pitagorovem 

izreku. Spoznali smo pravokotni trikotnik, danes pa bomo spoznali Pitagorov izrek. 

 

Vaša učiteljica matematike 

 

ANGLEŠČINA 

 

Dragi osmošolci/ osmošolke!  

 

Pa je tu že mesec maj. Upam, da ste polni energije po počitnicah in praznikih.  

V spletni učilnici boste našli rešitve od delovnega lista »Paint the Town Green«, ki ste ga reševali 

dve šolski uri pred počitnicami. Natančno si preglejte naloge in vprašajte, če česa ne razumete. 

Danes bomo še malo utrjevali besedišče povezano z okoljem.  

Odprite delovni zvezek in rešite naloge od 46 do 52 na straneh od 124 do 128. Učenci z DSP ali ISP 

rešite tri naloge po lastni izbiri – predlagam naloge 47, 49, 51. 

Zraven si pomagajte s slovarjem PONS na spletu. 

 

Učiteljica Lučka Rančigaj 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

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 

 

 

ZGODOVINA 

 

Prilagam del  rešitev za prejšnjič in navodilo za danes. 

Rešitve nalog o baroku so v spletni učilnici. 
- Rešitev Dunajski kongres 
- najpomembnejše države na kongresu: Avstrija, Rusija, Prusija, Velika Britanija, Francija 
- namen kongresa: urediti Evropo po zmagi nad Napoleonom, zagotoviti trajen mir, vzpostaviti 

ravnotežje med državami,  
- države, ki so pridobile ozemlje: Avstrija, Prusija, Rusija, Britanija, nove države, npr. Papeška država 

(znova), ustanovitev Nemške zveze 



- sklepi: vrnili stare vladarje, absolutizem in fevdalizem, prepoved trgovanja s sužnji, enakopravnost 
Judov. 

 

Navodilo za danes: 
 

Napiši naslov: EVROPA PO DUNAJSKEM KONGRESU 

 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=wAiPMF6qpd8 

 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 89 – 91 in s pomočjo vprašanj v zvezek napiši zapiske: 

 
1. Kater države so sklenile Sveto alianso? Kaj je bil njen namen? Kje je bil 1821 kongres Svete alianse? 
2. Razloži karikaturo, str. 89. 
3. Pojasni izraz predmarčna doba. 
4. Pojasni izraze: liberalizem, konservativizem/konservativizem, nacionalno gibanje. 

 

Oglej si gradivo v spletni učilnici. 

 

Neobvezno: 

V Digitalni knjižnici Slovenije https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WI3L2923  ali na portalu 

https://sl.wikisource.org/wiki/Izza_kongresa_(Ljubljanski_zvon) 

Lahko prelistaš Tavčarjev roman Izza kongresa, ki govori o kongresu Svete alianse v LjubljanI.  
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VODORAVNO NAVPIČNO 

1. Akademija delovnih Ljubljančanov. 
2. Versko, kulturno in politično gibanje v 16. 

stoletju, katerega cilj je bila preureditev 
rimokatoliške Cerkev. 
3. Oblika vladanja, kjer ima vladar 

neomejeno oblast. Pojavil se je v nekaterih 
evropskih državah v 17. stoletju. 
4. Nauk in spretnost opisovanja ter 

grafičnega in kartografskega upodabljanja 
krajev ali manjših delov zemeljske površine. 
5. Verovanje, ki je v času baroka mnogo 

nedolžnih ljudi poslalo na grmado. 
6. Država, kjer se je razvil barok in se nato 
razširil predvsem v katoliške dele  Evrope. 
7. Grad, kjer je preživel nekaj najbolj 

plodnih let Janez Vajkard Valvasor. 
8. Avtor Slave vojvodine Kranjske. 
9. Eden najbolje ohranjenih dvorcev v 

Sloveniji iz obdobja baroka. 
10. Največji glasbenik baročne dobe, ki je 

ustvarjal predvsem cerkveno glasbo. 
11. Umetnostno obdobje, ki je trajalo ob 

koncu 16. stoletja in do srede 18. stoletja. 
 

1. Menih iz Vipavskega, ki je izdal zbirko 

pridig, v katerih lahko spoznamo življenje na 
Slovenskem v 17. stoletju. 
2. V času baroka so plemiči več pozornosti 

namenili tudi zunanjemu videzu svojih 
bivališč. Pred dvorci so zasadili drevesa, 
postavili fontane, .... Kako imenujemo 
takšno ureditev? 
3. Baročni dvorec v neposredni bližini Žalca. 
4. Gre za cerkveno zgradbo, ki je sedež 

škofije. Drug izraz je stolna cerkev. 
5. Oseba, ki se spozna na mnoga področja 

znanosti. 
6. Slovenski baročni slikar. 
7. Čudežni deček iz Salzburga, ki je pri 

svojih desetih letih napisal svojo prvo opero. 
8. Katero umetnostno obdobje je bilo pred 

barokom? 
9. Grafična tehnika 

 

Podčrtaj pojme, ki označujejo temeljne značilnosti baroka. 

Barok je: 

odsev zmage katoliške cerkve nad protestanti      menjava svetlobe in sence 

šilasti loki                                                               višina zgradbe prevladuje nad širino 

človeško telo upodablja po vzoru antike                umirjeni prizori                                                      

umetno urejeni parki                                              poudarjanje človeškega telesa 

obilje okraskov po stropu in stenah                       gradovi 

pozlata                                                                   dvorci 

razgibani prizori                                                      glasbeno gledališče 

cerkvena glasba                                                     bogato besedišče v literaturi 

(po: Rode, M. (2004). Novi vek. Delovni zvezek za 8. razred devetletke. Koraki v času. Ljubljana: DZS.) 

 

Spodaj navedenim umetnikom dopiši črko R (za renesanso) ali črko B (za barok) glede na to, 

v katero obdobje umetnosti spadajo njihova dela. 

 

Jurij Slatkonja                                                     Giuseppe Tartini  

Jakob Petelin Gallus  Johann Sebastian Bach  

Peter Pavel Rubens                                             William Shakespeare  

Janez Svetokriški                                                Rembrant van Rijn  



Janez Vajkard Valvasor                                      Francesco Robba                                                 

Leonardo Da Vinci  Michelangelo     

 

                                               

 
 

 


