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PPt predstavitev je v spletni ućilnici. 

  

  

 MNOGO SEM PREHODIL POTI 

 

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 

Mnogo sem prehodil poti, 

iskal sem dneve, noči 

cilj življenja, 

blodil sem zaprtih oči 

in zaslepljen od strasti, 

hrepenenja. 

 

RAPSODIJA

Je skladba za orkester  ali 

solistični instrument v prosti 

obliki;

v njej skladatelji uporabljajo 

ljudske napeve. 

1.,5.URA GUM    NOVAK 
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Ni več tavanja, ni več zablod, 

ni več dvomov in življenjskih zmot, 

končno sem odkril pravo pot. 

 

Pomagaj si spodnjim linkom in zraven zapoj! 

https://www.youtube.com/watch?v=QvpkYbn55pg 

https://www.youtube.com/watch?v=e-KmgA6v924 

 

Tam, kjer je trpljenje, gorje, 

kjer vojne vihre more 

in bolezni, 

kjer ljudje sovražijo se, 

tam naj dokaže srce 

moč ljubezni. 

 

Ni več tavanja, ni več zablod, 

ni več dvomov in življenjskih zmot, 

končno sem odkril pravo pot. 

 

 

 

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 

2. 4URA FI    RAJŠEK                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=QvpkYbn55pg
https://www.youtube.com/watch?v=e-KmgA6v924
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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
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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
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GIBLJIVOST 
 
Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v 
sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj raztegnemo). Igra izjemno 
vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako športnika kot ostalih ljudi. Gibljivost lahko 
izvajamo aktivno (z mišico, ki jo napenjamo raztezamo nasprotno mišico – primer: če napenjamo triceps 
(triglavo nadlaktno mišico) potem raztezamo nasprotno mišico biceps (dvoglavo nadlaktno mišico)) ali 
pasivno (primer: s pomočjo uteži, partnerja ali lastne teže). Na podlagi raziskav, so dokazani naslednji 
učinki gibljivosti:  
 
- Če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo 
- V primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša tudi splošna gibljivost 

v sklepih kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih vsakodnevnih opravil 
- Zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka (kakovost in estetiko-lepoto 

gibanja) 
- Pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem zmanjšane gibljivosti 

v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo hrbtenico (kolčni sklep) 
- Dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih motoričnih sposobnosti kot so 

koordinacija, moč, hitrost,… 
- Z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo ekonomičnost gibanja 

 
Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  
- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost 
- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i) 
- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi) 
- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred vadbo) 
- S staranjem se gibljivost zmanjšuje 
- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni žensk) 
- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14h  

 
Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami. Z vsakokratnim 
raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred vadbo lahko visoko stopnjo gibljivosti vzdržujemo v pozno 
starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi vsakodnevno, ne glede na to ali se ukvarjamo s športom ali 
ne (primer: vsak izmed nas lahko 2 krat dnevno izvaja 15 minut raztezne vaje za boljšo gibljivost in s tem 
vpliva na boljše počutje).  
 
 

 

 

 

 

UVOD: 

- 5x30 poskokov s kolebnico 

- Dinamične ogrevalne vaje (3 za glavo, 3 za roke, 3 za trup, 6 za noge- VSE PO LASTNI IZBIRI- 12 PONOVITEV 

VSAKA VAJA) 

 3. ura ŠPO    OCVIRK, ČAS 

 



6. 5.  2020 
GLAVNI DEL: 

- Izvajaj vse vaje na sliki tako da držiš položaj in šteješ od 10 do 20 

 

ZAKLJUČNI DEL:  

- Na mehki podlagi (postelja, odeja...) ponovi in zadrži položaj čimdlje (štej počasi do 5) 

- Vsak položaj ponovi 2x 

STOJA NA LOPATICAH, LADJICA, MOST, MIZA 

   

 

 

6., 7. URA POK JERIN 

 

Navodila so v spletni učilnici. 


