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GIOACCHINO ROSSINI 

1792-1868 

 

 

ZNANE OPERE: SEVILJSKI 
BRIVEC – FIGARO 

https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo 

https://www.youtube.com/watch?v=8O-hCtPfef8 

 

 

                  VILJEM TELL – GALOP 

https://www.youtube.com/watch?v=IwIAqTvR-
rc – VSEBINA OPERE 

https://www.youtube.com/watch?v=EN9LiT6q0Ik -Pa 
še zraven zaigraj! 

VILJEM TELL 2.mp3  

Poslušaj in uživaj!  

 

 

 

 

 

 

1.,5.URA GUM    NOVAK 

Eno uro nameni pop/klasiki. 

2. ura Prepiši v zvezek! 

Naslov: OPERNI SKLADATELJI V ROMANTIKI 

https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo
https://www.youtube.com/watch?v=8O-hCtPfef8
https://www.youtube.com/watch?v=IwIAqTvR-rc
https://www.youtube.com/watch?v=IwIAqTvR-rc
https://www.youtube.com/watch?v=EN9LiT6q0Ik
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FIZIKA  8. razred  TLAK V TEKOČINAH                                              Jerica Rajšek 

Čas izvedbe: 20.5.2020   8.c                                                                             delo na daljavo 

1. šolska ura 

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. 
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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. 

 

 

 

UTRJEVANJE SNOVI 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html   od strani 213 dalje. 

Delovanje avtomobilskih zavor. 

https://youtu.be/0RG7po-Dgvk 

 

Uspešno izvedene eksperimente ti želim. 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/163/index.html
https://youtu.be/0RG7po-Dgvk
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HITROST 
 
Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco (hitrostjo ponavljanja) ali v najkrajšem 
možnem času (primer:  kar največkrat v 20 sekundah udarimo po plošči ali, da kar najhitreje pretečemo 
razdaljo 100 m). Ta motorična sposobnost je pomembna predvsem pri premagovanju kratkih razdalj 
(sprint, tek, plavanje, kolesarjenje) ter pri nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. Ta 
motorična sposobnost je od vseh motoričnih sposobnosti v najvišji meri odvisna od dednih 
lastnosti, saj je v kar 90 % prirojena kar pomeni, da jo je možno izboljšati zgolj v 10 % (to pomeni, da so 
se tisti ki so hitri, hitri že rodili in da je motorično sposobnost hitrost možno razviti/nadgraditi  le 10 % s 
treningom). 
 
Dobro razvita hitrost je odvisna od mnogih dejavnikov, med katerimi so tudi: 

- kako dobro imamo razvit živčni sistem, 
- koliko in katera goriva imamo shranjena v mišicah (kreatin fosfat, glukoza, maščobe), 
- kakšna je naša sestava mišic (hitra/počasna mišična vlakna), 
- motivacija, trema in strah, 
- količina naše mišične mase (do neke mere pozitivno vpliva na razvoj hitrosti) 
- podkožno maščevje (več kot ga imamo slabše je za razvoj hitrosti) 
- dobro razvita koordinacija, gibljivost in eksplozivna moč pripomorejo k razvoju višje hitrosti. 

 
Hitrost razvijamo predvsem z: 

- naravnimi oblikami gibanja (primer: hitri tek, tek v oteženih okoliščinah – tek z nahrbtnikom, ali tek 
v olajšanih okoliščinah – tek po klancu navzdol) 

- elementarnimi igrami (štafetne igre, igre odzivnosti – noč/dan,..) 
- gimnastičnimi vajami (gimnastične vaje za razvoj gibljivosti in moči) 
- vajami za izboljšanje tehnike gibanja (različne korekcijske vaje za izboljšanje tehnike). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGREVANJE 

Dinamične raztezne vaje (vse 10x): 

- kroženje z glavo 

- kroženje z rameni naprej in nazaj 

 3. ura ŠPO    OCVIRK, ČAS 
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- kroženje z zapestji 

- kroženje s rokami naprej in nazaj 

- odkloni 

- zasuki 

- kroženje s koleni 

- kroženje z gležnji 

- zamahi z nogo naprej nazaj (poišči oporo za ravnotežje) 

Atletske vaje: 

Ponovi atletsko abecedo s pomočjo posnetka (izmeri razdaljo 10 m) 

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90 

GLAVNI DEL 

Izmeri si tri razdalje: 10m , 20m, 30m  

(malo podaljšan hodni korak predstavlja približno 1m) 

Maksimalno hiter tek- odrivna noga je spredaj, pol visok atletski položaj, tek z največjo možno 

hitrostjo. 

 

Izvedeš teke v zaporedju:  

- 10m; - 20m; - 30m; - 20m; - 10m (piramida teka) 

Med vsakim tekom moraš najmanj dve minuti počivati, da se zaloge energije v mišiah 

povrnejo, sicer ni učinka razvoja maksimalne hitrosti teka! 

Med odmorom opraviš naslednje vaje (zadrži položaj  s štetjem od 10 do 20): 

                                             

ZAKLJUČNI DEL 

Opravi vse raztezne vaje za noge (zadrži položaj s štetjem od 10 do 20) 

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
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Danes boš spoznaval zračni tlak. Gradivo za uro je v spletni učilnici. Naj piha ugoden veter. 

Jerica Rajšek 

 

6., 7. URA POK  

Gradivo za delo je v spletni učilnici. 
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