
9. a – navodila za delo 

SREDA, 6. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

0. učna ura – ISP – Slovenščina  

 

Dragi učenci, 

oglasite se mi, če boste naleteli na težave pri reševanju (pri kateri koli nalogi, ki jo dobite pri 
slovenščini). Obrnite se po pomoč name, in to kadar koli (tudi ko ISP ni na urniku). Lahko mi 
vprašanje zastavite v spletni učilnici ali pa po e-pošti (marija.kronovsek@gmail.com).  

 

Marija Kronovšek 

 

1. in 2. učna ura – SKUPINE (MAT, SLJ) 

 

Slovenščina  

 

Angleški romantični pesnik George Byron je rekel: »Da človek postane pesnik, mora biti ali zaljubljen 

ali nesrečen.« 

Opremljen s to mislijo boš vzel v roke berilo in prebral pesem Pesem, ki jo je napisal slovenski pesnik 

Josip Murn Aleksandrov. Če je berilo ostalo v šoli, jo lahko prebereš tudi tu: 

https://sl.wikisource.org/wiki/V_daljavi 

V spletni učilnici pa te čaka navodilo za delo.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

Matematika – skupine: ga. Andreja Špajzer, ga. Damjana Podpečan 

 

V preteklih dveh urah si ponovil koordinatni sistem. Tudi odvisnost dveh količin si spoznal že 

v lanskem letu. Podrobna navodila za razširitev znanja o odvisnosti količin te čakajo v spletni 

učilnici. 

 

 

mailto:marija.kronovsek@gmail.com
https://sl.wikisource.org/wiki/V_daljavi


Matematika – skupine: ga. Danica Gobec 

ODVISNOST DVEH KOLIČIN; FUNKCIJA,  6.5. 

Spoznali smo že, da sta dve količini lahko med seboj odvisni. Pri tem je ena spremenljivka 
odvisna od druge spremenljivke. Zanima nas, kako lahko njuno odvisnost ponazorimo in kako 
določimo odvisno in neodvisno spremenljivko. 
 

V učbeniku str. 188 preberi zgodbo o Špeli in Roku. 
Od česa je odvisno, koliko izdelkov lahko kupimo za določeno vsoto denarja. 
Poglej rešitev v U pod zgodbico. 
 
Od česa je odvisen obseg kvadrata? 
Od česa je odvisen znesek za nakup goriva? 
Od česa je odvisen čas, v katerem bomo prepotovali določeno razdaljo? 
Rešitve najdeš v U str. 188. 
 
 
V zvezek si zapiši, kaj je spremenljivka in kaj sta odvisna spremenljivka in neodvisna 
spremenljivka. Zapiši si tudi, kako odvisno in neodvisno spremenljivko običajno označimo: x 
in y. (U str. 188) 
V U str. 189 si preberi, kaj je funkcija. 
Prepiši okvirček na str. 190 zgoraj. 
 
Lansko šolsko leto smo se naučili, kako lahko odvisnost med količinama zapišemo. Pri tem 
poznamo puščični diagram, funkcijski predpis, preglednico in graf. 
V zvezek si zapiši vse štiri možnosti zapisa odvisnosti za primer obsega kvadrata.  
 
Na spodnji povezavi so oglej primere odvisnih količin. 
 
https://eucbeniki.sio.si/mat9/885/index.html 
 
V U str. 191 si oglej različne funkcije. Nekatere izmed njih že znaš narisati. 
V zvezek reši rešena primera 3 in 4 v U str. 192. 
 
Reši nal. 3 in 4 v U str. 192. S pomočjo rešitev preveri pravilnost naloge. Obkljukaj. Prilepi ju v 

spletno učilnico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat9/885/index.html


3. in 4. učna ura – LUM 

PRVI DEL: TEORIJA 

 

Pri kiparjenju lahko kipar izoblikuje obliko, ki povsem posnema zunanjo resničnost 

predmeta ali figure – izoblikuje FIGURALNI KIP. Kiparski motivi figuralnih kipov so 

lahko različni: človeška ali živalska figura, skupina figur, glava, portret, avtoportret, 

torzo, konjenik, rastline in drugo. 

Obstajajo pa tudi kipi, katerih oblika ni vezana na zunanjo resničnost predmeta ali 

figure. Kipar se odreče figuralni obliki in oblikuje poenostavljeno, abstraktno obliko, ki 

ni več prepoznavna – izoblikuje NEFIGURALNI KIP.  

Najbolj znane smeri sodobnega kiparstva so: 

- KUBIZEM 

- FUTURIZEM 

- KONSTRUKTIVIZEM 

- READY MADE 

- DADAIZEM IN NADREALIZEM 

- POP ART 

- GIBLJIVA UMETNOST 

- KONCEPTUALNA UMETNOST 

 

V iučbeniku, (v brskalnik vtipkaj likovna umetnost 9, v kazalu poišči kiparstvo – gibljivi 

kip – mobile ali klikni na povezavo: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2853/index.html) si preberi 

in reši naloge - od strani 79 - 120. 

Preberite si še spodnja kratka poglavja o abstraktnemu kiparstvu, instalaciji in 

mobilih. 

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2853/index.html


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mobili so torej kipi iz lahkih materialov (papir, karton, plastika, folija, blago, 

kovina, polivinil, zamaški …) sestavljeni iz plošč in žic/vrvic, povezanih med 

seboj. 

 

 

 

Primeri gibljivih kipov:  

Alexander Calder: 

 

 

 



 

 



 

 

Pae White: 



 

 

 



   

 

 

 



Še nekaj idej: 

   

 



  

 

  

DRUGI DEL: PRAKSA 

Vaša naloga je naslednja: 

Iz lahkih materialov, ki jih najdete doma (plastenke, papir, folije, karton, stiropor, les, 

zgoščenke, zamaški, obešalniki, tulci …) ali v naravi (veje, storži …), iz žic, vrvic, niti, 

laksa naredite gibljivi kip / mobile.  

1. Zasnujete idejo o izgledu vašega gibljivega kipa, si jo skicirate. 

2. V hiši ali v naravi poiščite umetne ali naravne materiale, ki jih boste potrebovali 

za sestavo kipa. 

3. Izdelajte gibljivi kip poljubne velikosti (vendar ne pretiravati z velikostjo, tako, da 

ga boš lahko prinesel v šolo), pri tem pa ne pozabite na naslednje: materiali naj 

bodo lahki, da se lahko razstavijo tako, da lahko visijo iz stropa; mobili so gibljivi 

– pazite, da ohranijo svojo obliko, četudi vanje zapiha veter; bodite izvirni pri 

oblikah in kompoziciji; ne pozabite na estetsko podobo gibljivega kipa. 

4. Vaše mobile obesite (če nimate možnosti znotraj prostora ali na vejo drevesa). 

5. Mobile fotografirajte iz dveh ali treh strani. Upoštevaj, da je tudi fotografija 

umetniško delo tako, da se potrudi, kako boš fotografiral/a (ostrina, da ni moteče 

svetlobe in ozadja, kot ali perspektiva fotografiranja, …) 



6. Fotografijo poimenuj z: Ime_priimek_razred_ naslov dela (Naslov naj ne bo le 

»Mobil, bodi bolj izviren/a) 

7. Fotografije gibljivega kipa in izpolnjeno spodnjo tabelo (ta ti je zgolj v pomoč, da 

preveriš, če si res upošteval vsa navodila) mi pošlji na e-naslov. 

8. Gibljivi kip skrbno pospravite ali pustite razstavljenega doma. Ko se ponovno 

vidimo (upam, da kmalu). 

 

TRETJI DEL: VREDNOTENJE 

V easistentovi spletni učilnici najdeš prilogo k tej nalogi -  tabelo v word 

dokumentu, ki jo izpolniš in kamor prilepiš fotografije izdelka. 

Če je karkoli nejasnega mi pošlji vprašanje na e-mail. 

Bodite radovedni in ustvarjalni ter ostanite zdravi 

Urška Juhart 

E-mail: urska.art@gmail.com  

 

5. učna ura – FIZ 

 

Cilji današnjega dne:  

- znaš narisati graf I(U), oziroma iz grafa odčitati podatke. 

 

1. PONOVITEV SNOVI  

Oznaka za upor R [Ω] enota za upor je pa ohm  [
1A

1V
1Ω  ]. 

Upornik ima upor 1Ω, kadar pri napetosti 1 V teče skozenj tok 1 A. 

 

 
                                 Napetost [V]                                      simbol v električnih shemah 

R=
𝑼

𝑰
 

Električni upor [Ω]       električni tok [A] 

 

 

I=
𝑈

𝑅
          U=R*I 

 
Električni upor lastnost porabnikov. (povprečni upor človeka je 50000 ohm, človeka 
ubije tok 50mA) 

 

mailto:urska.art@gmail.com


Napetost in tok sta premo sorazmerni količini in to je Ohmov zakon.  

 

Električni porabniki se razlikujejo po električnem uporu. 
 

2. V ZVEZEK SI NAREDI ZAPISKE 
Risanje grafa  I(U) za upornik z 

upornostjo 300 Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

V programu phet si odpri 

naslednjo stran 

https://fizikalne.simulacije.si/2016/08/20/enacba-ohmovega-zakona/ 

  in spreminjaj napetost od 0V, 3V, 6V, 9V.Upornost naj bo ves čas 

meritve  300 Ω.  

 

 
Lahko tudi sam sestaviš v phet vezje po električni shemi. 

 

 

Odčitke el. toka si zapiši v tabelo. 

 
U (V) I (A) R (Ω) 

0 0  

  3   

6   

9   

Upornost R izračunaj. 

 

Nariši graf I(U) 

https://fizikalne.simulacije.si/2016/08/20/enacba-ohmovega-zakona/


 
Večja kot je strmina premice, večji je upor upornika (porabnika). Torej 

upornik (porabnik) se bolj upira električnemu toku. 

Iz grafa odčitamo, da sta napetost in tok premo sorazmerni količini. (to pa 

ne velja za žarnice z žarilno nitko). 

3. VAJE ZA UTRJEVANJE 
a) učbeniku reši na strani 124 naloge 3, 5, 7  

b) odgovori na vprašanja pod sliko fizikalne simulacije zgoraj 

c) https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index4.html 

d) Reši kviz ppt v navodilih na spletni strani 

Pod sporočila mi pošlji fotografijo meritve U in I, ko je upornost 120Ω s pripadajočim grafom.  

Ugoden tok ti želim. 

 

7. učna ura – NI3 

Navodila so enaka prejšnji uri, zato jih lahko najdeš v zbirniku za ponedeljek, 4. 5. 2020.  

 

6. in 7. učna ura – OGL 

Pozdravljeni devetošolci! 

Za današnji 2 uri sem pripravila nov izziv. 

1. Sam poišči idejo za uporaben izdelek iz vejic, palčk, lahko palčk od sladoleda, zobotrebcev, ali 

kakšnih drugih manjših palic. Izdelek naj ne bo večji kot kocka z robom 10 cm. 

2. Nariši s prosto roko in svinčnikom skico izdelka. 

3. Zapiši, kako bi ta izdelek izdelal po korakih. 

4. Zapisano in narisano poslikaj in oddaj v spletno učilnico.  

5. Izdelka še ne izdelaš danes! 

Uspešno delo, 

Andreja Špajzer 

 

6. in 7. učna ura – POK 

Navodila vas čakajo v spletni učilnici. 

 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/192/index4.html

