
kontakt: ksenija.bozak@os-dob.si 

 

FIZIKA 8. A razred 

TEDENSKI PLAN – prvi teden 

 

sreda, 18. 3. 2020 - predelajte snov Sile na klancu 

(Predlagam spletno stran: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index3.html, lahko pa si pomagate še z 

drugimi spletnimi stranmi) 

 

petek, 20. 3. 2020 – vadite vse o silah, lahko še enkrat rešite učne liste, ki ste jih dobili pri pouku ali 

pa rešujte vaje na spletni strani: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index7.html 

 

V primeru težav pri razumevanju snovi, mi pišite na elektronski naslov – ksenija.bozak@os-dob.si  

 

FIZIKA 8. B razred 

TEDENSKI PLAN – prvi teden 

 

sreda, 18. 3. 2020 – predelajte snov Razstavljanje sil 

(Predlagam spletno stran: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index3.html, lahko pa si pomagate še z 

drugimi spletnimi stranmi) 

 

petek, 20. 3. 2020 – predelajte snov Sile na klancu 

(Predlagam spletno stran: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/217/index3.html, lahko pa si pomagate še z 

drugimi spletnimi stranmi) 

 

V primeru težav pri razumevanju snovi, mi pišite na elektronski naslov – ksenija.bozak@os-dob.si  
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FIZIKA 9. a in 9. b razred 

TEDENSKI PLAN – prvi teden 

 

ponedeljek, 16. 3. 2020 – vadite snov Delo in energijo 

(Predlagam spletno stran: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/index.html , lahko pa si pomagate še z 

drugimi spletnimi stranmi) 

 

sreda, 18. 3. 2020 / četrtek, 19. 3. 2020 – vadite snov Toplota in notranja energija 

(Predlagam spletno stran: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/index.html, lahko pa si pomagate še z 

drugimi spletnimi stranmi) 

 

V primeru težav pri razumevanju snovi, mi pišite na elektronski naslov – ksenija.bozak@os-dob.si  

 

 

MAT 6. A, B, C razred 

TEDENSKI PLAN – prvi teden (Naloge iz DZ si preglejte sami z rešitvami) 

1. ura: Nariši 20 različnih izbočenih in udrtih kotov ter jih izmeri. Poimenuj jih glede na vrsto ter jih  

             označi na vse tri načine.  

2. ura: DZ str. 113 – 116 (razen 2c, 3 in 7) 

3. ura: Krožnica in krog  DZ 118 – 122 

4. ura: Utrjevanje krožnica in krog DZ 123 – 124 

 

V primeru težav pri razumevanju snovi, mi pišite na elektronski naslov – ksenija.bozak@os-dob.si  

 

MAT 7.B razred 

TEDENSKI PLAN – prvi teden (Naloge iz učnih listov bomo pregledali po vrnitvi v šolo. V primeru 

nerazumevanja snovi pa mi lahko pišete na elektronski naslov – ksenija.bozak@os-dob.si) 

1. ura: Načrtovanje trikotnikov po učnem listu  

2. ura: Načrtovanje trikotnikov po učnem listu (nadaljevanje) 

3. ura: Načrtovanje trikotnikov po učnem listu (nadaljevanje) 

4. ura: Načrtovanje trikotnikov po učnem listu (nadaljevanje) 
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MATEMATIČNI IZZIV za vse učence:  

Izdelaj si žetone. Vsi žetoni so na eni strani črni, na drugi strani beli. Bela stran predstavlja število 2, 

črna stran predstavlja število 1. Na mizo položi žetone v takšen položaj, kot vidiš na spodnji sliki.  

Žetone moraš NA SLEPO (gledaš vstran) razdeliti v dve skupini tako, da bo vsota števil, ki jih vidiš 

na žetonih na zgornji strani, v obeh kupih enaka. POZOR: TO MORAŠ NAREDITI RES TAKO, DA SI 

OBRNJEN VSTRAN.  

Ugotovi strategijo! 

Lahko mi tvojo ugotovitev napišeš po mailu.  

 

Poskusi tudi zamenjati število črnih in belih.  


