
8. 5. 2020, 9. c 

 

1. SLJ 1, 5, TJA 2, 4, MAT 3,  

 

2. TJA 1, 3, 5, MAT 2, 4 

 

3. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4 

SLOVENŠČINA: 

Devetošolka, devetošolec,  

prebral si pesem slovenskega lirika in pesnika moderne, Josipa Murna Aleksandrova. Danes boš spoznal/a življenje in 

delo tega prezgodaj umrlega pesnika. Hkrati pa boš poskusil/a ugotoviti, kaj to pesem povezuje z glasbenimi in 

likovnimi stvaritvami v tistem času.  

Gradivo te čaka v spletni učilnici.  

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

MATEMATIKA 

Ponovili smo koordinatni sistem in odvisnost dveh količin. Sedaj pa pričenjamo z obravnavo linearne funkcije. 

Danes te v spletni učilnici čaka navodilo, kako določimo vrednost funkcije. 

 

ANGLEŠČINA  

Dragi učenci! 

Začnimo danes glasbeno. Klikni in zapoj.  

V prilogi (spletna učilnica) najdete rezultate interaktivnih delovnih listov, ki ste jih reševali 

v torek. Tisti, ki pa delovnega lista še niste oddali, storite to čim prej.   

Prav tako v prilogi (spletna učilnica) najdete še tabelo z vsemi zbranimi modalnimi glagoli. 

Pomagajte si s tabelo pri današnjem delu, da bo napak čim manj.  

Pa začnimo z delom. Danes vadimo modalne glagole še v delovnem zvezku, da lahko znanje 

zares utrdimo.  

 

Odprite delovni zvezek na strani 141 in rešite naloge 17, 18, 19 in 20.  

 

!! Na koncu si ne pozabi nalog s pomočjo rešitev tudi pregledati. Rešitve najdeš TUKAJ.  

 

Želim ti lep dan.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs&list=PLVgakZ6MigxxNhXZae5cALEW588-sMQn6&index=2
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/5/


 

4. FIZ, Jerica Rajšek 

ELEKTRIČNi UPOR  2 

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) 

 

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.  

 

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


 
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. 

 

5. RU, Andreja Špajzer 

 

Navodilo za RU je naloženo v spletni učilnici 

 

 

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

