
UČENJE NA DALJAVO – GRADIVO ZA 9. b RAZRED (15. 5. 2020) 

SLOVENŠČINA 

Devetošolka/devetošolec, 

prebral/a si črtico Bobi in odgovoril/a na vprašanja za razumevanje. Na kratko smo se pogovorili o 
vsebini in razkrili pripovedovalca. Sedaj pa je tvoja naloga, da glavni književni osebi, Mihčeta in Petra, 
označiš, tako da se pri navajanju njunih značilnosti sklicuješ na izhodiščno besedilo. 

Vsakega označi v najmanj petih povedih. Tvoji oznaki pričakujem v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

ANGLEŠČINA 

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici eAsistenta. 

 

 

MATEMATIKA 

Spoznali smo osnovne lastnosti linearne funkcije. Sedaj bomo vso znanje uporabili, da se 
naučimo narisati graf linearne funkcije. Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 9.B,   

 

nadaljujemo s kemijskim računanjem, poglavjem MNOŽINA SNOVI.  

V spletni učilnici te čakajo navodila za delo. 

Do naslednje ure kemije oddaj nalogo za utrjevanje znanja. 

 

Želim ti uspešen teden, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 



FIZIKA 

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=
�

�
 

Električni upor [Ω]       električni tok [A] 

 

 

I=
�

�
          U=R*I 

 
Električni upor lastnost porabnikov. (povprečni upor človeka je 50000 ohm, človeka 

ubije tok 50mA) 
 

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) 

 
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. 

 



 

LIKOVNO SNOVANJE 

Ob vsem interaktivnem delu sigurno rabiš malo sprostitve.  

Predlagam ti - Risanje za sproščanje 

FRAKTALNA RISBA  
Metoda fraktalne risbe poveča pozornost in koncentracijo, senzoriko in fino 

motoriko. 

·        Metoda fraktalne risbe temelji na risanju spontane risbe, ki je sestavljena iz 
črt in barv. 

Torej je dober pripomoček med učenjem, ko vam pade motivacija ali energija….. 

Na list z eno potezo narišeš poljuben vzorec.  





Nato pa svojo risbo še pobarvaj 



Vsak sosednji delček z drugo barvo

   

 

Nato še shrani pobarvan primer. 



To naj bo za 2 uri dovolj.  

Nadaljevanje sledi …. 

 



Lahko mi napišete, če ste opazili kake spremembe pri počutju, 

mogoče ste bili celo pri drugih predmetih uspešnješi????  

Pa obilo sproščanja želim 
Učiteljica Urška 

 

 

 

 

 


