
8. razred FIZIKA 8. 4. 2020 
 

POZOR: Kar je napisano na računalnik, so navodila, ki vas usmerjajo pri delu. Kar je napisano na roke, si prepišite v 

zvezek. Seveda rešite tudi morebitne naloge. To velja pri vseh navodilih pri fiziki. Na vprašanja za ponovitev 

odgovorite ustno. Cilje si preberide, da vidite, kaj boste spoznali. 

REŠITVE PREJŠNJE URE: 

 Preveri rešitve prejšnje ure in popravi napake. 

 



CILJI: 

 Ugotovim, da je rezultanta sila, ki nadomesti učinek več sil. 

 Načrtovalno in računsko določim rezultanto dveh vzporednih, enako usmerjenih sil. 

 Načrtovalno in računsko določim rezultanto dveh vzporednih, nasprotno usmerjenih sil. 

SNOV: 

 Odpri povezavo https://eucbeniki.sio.si/fizika8/154/index.html  

 Najprej prelistaj od Sestavljanja sil do Sestavljanja dveh nevzporednih sil. Spoznaj se z eučbenikom. V 

eučbeniku so različni prikazi, odgovori na vprašanja in povratne informacije. 

 Začni pri Sestavljanju sil. Najprej si vse dobro preberi, skušaj odgovoriti na vprašanja, poglej prikaze 

(animacije). 

 Ponovno se vrni na začetek, na Sestavljanje sil. 

 V zvezek napiši naslov Sestavljanje vzporednih sil. Napiši, kaj je rezultanta. Poglej si, kako grafično in kako 

računsko seštevamo in odštevamo sile. Primere si prepiši v zvezek (grafično in računsko seštevanje in 

odštevanje sil). 

 Poglej si tudi, kako seštejemo in odštejemo več vzporednih sil. 

 Pri seštevanju in odštevanju sil so lahko vse sile narisane na eni sliki. Rezultanta naj bo obarvana z drugo 

barvo in ustrezno označena. Pomagaj si s spodnjo tabelsko sliko. 

 Reši: U str. 99, nal. 1, 3. Lahko si pomagaš z učbenikom in/ali eučbenikom. 

 Nalogi fotografiraj in mi pošlji na email jera.stojko@gmail.com najkasneje do torka, 14. 4. 
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8. razred FIZIKA 9. 4. 2020 
 

VPRAŠANJA ZA PONOVITEV: 

 Kaj je rezultanta sil? 

 Kako računsko seštevamo vzporedne sile? 

 Kako grafično seštevamo vzporedne sile? 

CILJI: 

 Učenci narišejo rezultanto nevzporednih sil, 

 Ugotovijo, da se velikost in lega rezultante spreminjata v odvisnosti od velikosti sil in kota, ki ga sili oklepata. 

SNOV: 

 Sestavljanje dveh nevzporednih sil 

 Dobro si preberi v eučbeniku na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/fizika8/154/index4.html in v učbeniku 

na strani 100. 

 Rezultanto nevzporednih sil lahko določimo le grafično. 

 Nevzporedne sile seštevamo na dva načina: Trikotniško pravilo in paralelogramsko pravilo. 

 Dovolj je, da se spoznaš s paralelogramskim pravilom. 

 Paralelogramsko pravilo: Glej eučbenik in tabelsko sliko. 

 Primer paralelogramskega pravila prepiši v zvezek, kot je prikazano na spodnji sliki. 

 Reši: U str. 101, nal. 2. 
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