
Komplet pripomočkov za dejavnosti in poskuse
Učiteljem, ki bodo uporabljali novi samostojni delovni 
zvezek Moja prva fizika 1, ponujamo brezplačni nabor 
pripomočkov za različne dejavnosti in poskuse, ki jih 
bodo skupaj z učenci uporabili v svoji učilnici. Škatla 
“Fizikalni laboratorij” vsebuje pripomočke za izvajanje 
opazovalnih ali skupinskih poskusov.

Ob tem pa si lahko izberete še eno dodatno darilo  
za vašo učilnico fizike! 
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Na naslovu osebni.podatki@modrijan-izobraževanje.si ali Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana 
lahko kadarkoli pisno zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

Prijavite se na predstavitev!
Za vas smo pripravili šest predstavitev novega samostojnega delovnega zvezka za fiziko v 8. razredu  
v različnih krajih po Sloveniji. Izberite datum in kraj, ki vam najbolj ustrezata, ter se prijavite. 

Kraj Datum Ura Prostor

Celje 11. marec 2019 14.30–15.30
Šolski center Celje, Višja strokovna šola, 
Pot na Lavo 22

Kranj 12. marec 2019 14.30–15.30
Gimnazija Franceta Prešerna,  
Kidričeva cesta 65

Ljubljana 19. marec 2019 14.30–15.30
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, 
Poljanska 61

Maribor 20. marec 2019 14.30–15.30
Zavod Antona Martina Slomška,  
Vrbanska cesta 30

Novo mesto 26. marec 2019 14.30–15.30
OŠ Drska,  
Ulica Slavka Gruma 63

Nova gorica 27. marec 2019 14.30–15.30
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica,  
Delpinova ulica 7

ŠOLSKO LETO 2019/2020

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 

Obsežno dodatno učno gradivo
Na spletni strani www.modrijan-izobrazevanje.si/mzbirka 
so za učitelje uporabnike brezplačno na voljo:

• predlogi letnih priprav
• predlogi urnih priprav
• testi
• delovni listi
• rešitve vaj iz delovnih zvezkov 

in samostojnega delovnega zvezka

Uporabno i-gradivo
Tiskanima učbenikoma Moja prva fizika 1 in Moja prva fizika 2 smo dodali 
multimedijske dodatke in interaktivne vsebine, ki jih odpiramo s klikom  
na ikono ob robu strani. Dodatki tako ne odvračajo pozornosti od osnovne 
razlage v učbeniku in omogočajo učinkovito prepletanje vsebin tiskanih 
učbenikov z digitalnimi vsebinami, ne da bi tako krnila ali celo izpodrinila  
klasične metode poučevanja ali učenja. 

• Dodani so številni videoposnetki fizikalnih poskusov, ki so lahko zgled za 
delo v razredu ali pa osnova za poglobljen pogovor o fiziki v ozadju poskusa.

• Interaktivna orodja Mehanika, Optična klop in Električni komplet omogočajo 
ob praktičnem eksperimentalnem delu še dodatne simulacije poskusov  
z nastavljivimi parametri in merilnimi inštrumenti. S tem lahko v kratkem 
času pokažemo veliko.

• Učbeniku je dodanih tudi nekaj interaktivnih nalog, predvsem pa ima učitelj  
z uporabo programske opreme možnost, da jih na preprost način sestavi 
sam in tako učbenik prilagodi svojim potrebam.

Programska oprema
Programska oprema z bogato interaktivno podporo 
je posebej prilagojena za delo v razredu.  Učitelji 
lahko z njo dopolnjujete i-učbenike ali ustvarjate 
samostojne učne vsebine, ki jih bogatite s 3D-modeli, 
videoposnetki, slikami ter drugimi vsebinami, ki jih 
najdete v naši medijski zbirki ali jih ustvarite sami.

Prijavite se!

 www.modrijan-izobrazevanje.si/seminarji

 080 19 90

 seminarji@modrijan-izobrazevanje.si

+

Novi samostojni delovni zvezek

Bogato i-gradivo

Obsežno dodatno učno gradivo

VABLJENI NA 
PREDSTAVITEV 
MODRIJANOVE  
FIZIKE! 

Orodje: Optična klop

Orodje: Električni komplet

Orodje: Mehanika

Orodje: Interaktivne naloge

Časovna	razporeditev	učnih	sklopov			
	

	
učni	sklop	 planirano	število	učnih	ur	 	

	
1.	ocenjevalno	

obdobje	
	

	
32	učnih	ur	

	
	

		

1.	POSPEŠENO	GIBANJE	IN	DRUGI	NEWTONOV	ZAKON	 9	

12	 	
	 utrjevanje	in	preverjanje	znanja	

3	
	

2.	DELO	IN	ENERGIJA	
12	

13	
	

	 utrjevanje	in	preverjanje	znanja	
1	

	
3.	TOPLOTA	IN	NOTRANJA	ENERGIJA	

11	

14	
	

utrjevanje	in	preverjanje	znanja	
2	

	

1.	pisni	preizkus	znanja	(januar)	

	
2.	ocenjevalno	

obdobje	
	

32	učnih	ur	

	
4.	ELEKTRIČNI	TOK	

16	

19	
	

utrjevanje	znanja	
2	

	

	

1	

	
5.	MAGNETNA	SILA	

2	
4	 	

	 utrjevanje	in	preverjanje	znanja	
2	

	

6.	FIZIKA	IN	OKOLJE	

2	

2	
	

	 utrjevanje	in	preverjanje	znanja	
1	

	

2.	pisni	preizkus	znanja	(maj)	
2	

	Skupno	število	ur:	64	
	
	
Splošni	učni	standardi:		
S	poudarjenim	tiskom	so	zapisani	minimalni	standardi,	ki	jih	pri	ocenjevanju	uporabimo	kot	osnovo	

za	pozitivno	oceno	oziroma	pogoj	za	napredovanje	v	višji	razred.		
Učenec:	

 načrtno	opazuje	pojave	in	zapisuje	opažanja,	
 pri	opazovanju	zbere	kvalitativne	in	kvantitativne	podatke	ter	jih	ustrezno	zapiše	

(besedilno,	 zapisuje	podatke	v	tabele,	riše	skice	poskusov,	skicira	diagrame	ipd.),	

 skrbi	za	urejenost	delovnega	prostora,	za	lastno	varnost	in	varnost	drugih	ter	varnost	

opreme,	

Naloge za pisno preverjanje znanja 

ELEKTRIČNI UPOR 

 
 
 
Ime in priimek: _______________________________ Razred: 9.__ 

 
Navodilo

: Dobro preberi besedilo vsake naloge in v skrajšani obliki zapiši količine, enačbe  

in zakone. Zapiši tudi odgovor, ko si se prepričal, da je smiseln. Veliko uspeha in vztrajnosti 

pri reševanju ti želim. 

 
 
 
1. Skozi upornik, za katerega velja Ohmov zakon, teče tok 200 mA, ko je priključen  

na napetost 6 V.  

 
a) Izračunaj upor upornika. 

 
b) Dopolni preglednico za ta upornik. 

 
U [V] 6 9  

 

I [A]  
 

0,4 0,8 

 Upor upornika je:  __________ 

 
 
2. Z grafa določi upor upornika.  

 

 

 
 
3. Izračunaj skupni upor treh zaporedno vezanih upornikov z uporom R1 = 1,5 k ,  

 
R2 = 0,5 k  in R3 = 500 .  _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstotki 
Ocena 

do 39,9 % nzd (1) 

40–54,9 % zd (2) 

55–69,9 % db (3) 

70–84,9 % pdb (4) 

nad 85 % odl (5) 
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Darilo za udeležence
Udeleženci predstavitve bodo prejeli:

• vzorčno vsebino samostojnega delovnega zvezka za fiziko, 
po izidu pa še brezplačni izvod celotnega gradiva

• praktično torbo
• blok
• pisalo

Pripomočki za

fizikalni

laboratorij!
Nabor nalog za 
preverjanje in 
ocenjevanje, ki 
jih učitelj sam 
izbere. Priložene 
so tudi rešitve.

NOVO

+

Darilo  
za uporabnike  

SDZ

Dodatno darilo



Odlike novega samostojnega 
delovnega zvezka
Jasna in razumljiva besedila
Besedila, kombinirana z nazornimi risbami in 
fotografijami, so jasna in razumljiva ter vodijo  
učence  k razumevanju fizikalnih zakonitosti,  
in ne zgolj k pomnjenju informacij. 

Sistematičnost in strukturiranost
Učna snov je razporejena tako, da lahko učenec  
pri uporabi gradiva začuti premišljen sistem, v okviru 
katerega se dejstva, zakonitosti, odnosi in povezave 
smiselno razvrščajo in logično povezujejo.

Formativno spremljanje znanja
Vključeni elementi formativnega spremljanja znanja 
poskrbijo, da učenci vedo, kaj so cilji posamezne 
učne enote in kaj so kriteriji njihove uspešnosti. 
Tako so učenci aktivno vključeni v oblikovanje in 
načrtovanje procesa učenja ter s tem tudi bolj 
motivirani za učenje.

Problemsko naravnan pouk
Učenci se v samostojnem delovnem zvezku srečajo  
z zanimivimi problemi, ki so neposredno vezani  
na njihovo vsakdanje življenje, za njihovo razrešitev  
pa je treba usvojiti znanja, predvidena v posamezni 
učni enoti. Problemsko naravnan pouk je zanimivejši, 
tako pridobljeno znanje pa trajnejše.

Spoštovani! 
Učbeniški komplet Moja prva fizika, ki je med 
učitelji fizike in učenci že vrsto let najbolj priljubljen 
učbeniški komplet, bomo letos še razširili. Učbeniku 
in delovnemu zvezku bomo pridružili samostojni 
delovni zvezek, ki zaradi svoje uporabnosti med 
učitelji in učenci postaja vedno bolj priljubljena 
oblika učnega gradiva. Samostojni delovni zvezek 
omogoča naravno prepletanje razlagalnih vsebin, 
poskusov in nalog; »skakanje« iz gradiva v gradivo  
z njegovo uporabo ni več potrebno.

Samostojni delovni zvezek ohranja vse poglavitne 
odlike dosedanjih Modrijanovih učbeniških 
kompletov. Nekoliko skrajšano učbeniško besedilo 
je še vedno dovolj bogato, da pomaga izvajati 
pouk fizike, pri katerem ima razumevanje fizikalnih 
pojavov prednost pred podajanjem naravnih 
zakonitosti v obliki »kuharskih receptov«. Nalogam, 
pozorno izbranim iz delovnega zvezka, smo dodali 
še nekaj svežih nalog, pri vseh pa smo pazili, da 
ob ponavljanju in utrjevanju znanja pokažemo tudi, 
kje v vsakdanjem življenju lahko učenci pridobljeno 
znanje uporabijo. Vsebino samostojnega delovnega 
zvezka smo obogatili še z elementi formativnega 
spremljanja znanja.

Samostojni delovni zvezek za pouk fizike  
v 8. razredu Moja prva fizika 1 bo izšel spomladi 
2019, samostojni delovni zvezek za 9. razred pa  
v letu 2020. Še vedno pa je na voljo tudi dosedanje 
gradivo – učbenika in pripadajoča delovna zvezka.

Tako kot učbenik bo tudi samostojni delovni zvezek 
dostopen tudi v interaktivni obliki, obogaten  
s 3D-modeli, videoposnetki, fotografijami in 
spletnimi povezavami. 

Modrijanov učni komplet za fiziko odlikuje tudi 
dodatno gradivo, ki je brezplačno na voljo na spletu.

Vabim vas, da se udeležite predstavitev, ki jih  
v marcu pripravljamo v šestih krajih po Sloveniji.  
Več informacij najdete na zadnji strani 
predstavitvenega letaka.

Veselim se srečanja z vami in vas prijazno 
pozdravljam!

Simona Knez,  
urednica

Prava izbira za vas!

Novost!

Širjenje svetlobe
ZNAM IN RAZUMEM J K L
Vem, da se svetloba odbija od površine telesa.

Ločim pojme: svetilo, osvetljeno telo, svetlobni snop, svetlobni curek,  
svetlobni žarek in senca telesa.

Vem, da svetloba posreduje sliko okolice: barve, oblike, gibanje …

Vem, da se svetloba širi premočrtno.

Vem, da telo lahko vidim, če prihaja svetloba od njega v moje oko.

Znam našteti snovi, ki svetlobo odbijajo, prepustijo ali vpijejo.

Znam poiskati primer, ki pokaže, da svetloba nosi energijo in informacijo.

Vem, katere barve sestavljajo belo svetlobo in zakaj vidim telesa različnih barv.

IZKUŠNJE

Če se med poukom ozremo okoli sebe, vidimo različna 
telesa: klopi, stole, tablo, sošolce in sošolke, učiteljico 
ali učitelja. Vidimo lahko sonce, nebo in oblake. Ko v 
temnem prostoru prižgemo luč, vidimo telesa, ki so 
osvetljena. Laserski žarek pričara zanimive svetlobne 
efekte v zatemnjenem prostoru.

ZASTAVITEV PROBLEMA

Tim in Matic se igrata gusarje in takole 
izza vogala prežita drug na drugega. 
Zakaj se ne vidita, slišita pa se?

POTREBNA ZNANJA

Vemo že, da so telesa osvetljena, če nanje pade svetloba in se 
od njih odbije. Da jih vidimo, se mora svetloba odbiti v naše oko. 
Nekatera telesa pa svetlobo oddajajo sama. To so svetila. Izviri 
svetlobe v naravi so Sonce, zvezde, blisk, žareča telesa, kresnička idr. 
Umetna svetila je izdelal človek – to so sveče, petrolejke, žarnice idr.

Opazujmo širjenje svetlobe skozi odprtine v okenski navojnici. 
Obsijani prašni delci pokažejo, da je svetlobni pramen raven, 
svetloba se širi premočrtno. 
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Ko svetloba naleti na oviro, se je nekaj odbije od površine, del svetlobe 
snov vpije, del pa lahko prodre skozi oviro. Moder pulover tako odbija 
modro svetlobo, modro steklo pa modro svetlobo prepušča. Svetlobe ne 
moremo neposredno opazovati, saj je ne moremo videti, vidimo le izvire 
svetlobe in osvetljene objekte.

Širok svetlobni curek 
imenujemo svetlobni snop.  
V prostoru za neprozorno 
oviro nastane senca.

Tanek svetlobni curek 
ponazorimo na slikah  
s premico, ki jo imenujemo 
svetlobni žarek. 

Svetloba 3

OPRAVIMO POSKUS

Širjenje laserskega žarka  

Potrebščine
laserski kazalnik, kadička ali odrezana plastenka,  
dimne paličice, mleko, pršilo za vodo
Raziskovalno vprašanje
Kaj je treba narediti, da vidiš laserski žarek v zraku,  
in kaj, da ga vidiš v vodi?
Izvedba
Posveti z laserskim kazalnikom po zraku in nato v vodo.
Ugotovitve

Laserski žarek lahko  
poškoduje človeško oko
Kadar se iz temnega premaknemo 
v svetel prostor, se zenica v 
očesu zoži. Tako obvaruje pred 
poškodbo mrežnico, plast v očesu, 
ki je občutljiva na svetlobo. Kljub 
temu nam lahko sončna svetloba 
poškoduje oko, še posebno, če se 
zazremo neposredno v Sonce.
Svetlost laserskega žarka pa je 
lahko mnogo večja od sončne 
svetlobe. Poleg tega nastopi zelo 
hitro in zenica nima časa, da bi se 
zožila. Pri uporabi laserjev je treba 
paziti, da nam ne posvetijo v oko. 
Njihova svetloba lahko poškoduje 
čutnice na mrežnici in povzroči 
slepoto.

ZNANJE UTRDIM IN PREVERIM

1.  Izberi in podčrtaj tista našteta telesa, ki so svetila.

 Zemlja kresnička Sonce blisk
 Luna 	 goreča bakla lizika goreča sveča
 ledena sveča prižgana petrolejka grom prižgana baterijska svetilka

2.  Obkroži DA pri pravilnih trditvah in NE pri napačnih.

a) Svetloba se širi premočrtno. DA  NE
b) Predmete vidimo zato, ker se svetloba od njih odbije v naše oko. DA  NE
c) Predmete vidimo zato, ker se svetloba širi od očesa do predmetov. DA  NE
č) Okna oddaljenih hiš so podnevi videti temna, ker od njih pride  

v oko le malo svetlobe. DA  NE
d) Svetloba posreduje informacije o telesu, ki jo oddaja ali od katerega  

se je odbila. DA  NE

3.  Kakšna je razlika med svetilom in osvetljenim telesom?

4.  Naštej barve, iz katerih je sestavljena bela svetloba. Kako bi dokazal, da si naštel prave?

5.  Zakaj pri poskusih z laserjem uporabljamo dim, kredni prah ... oziroma mleko?

ZNANJE UPORABIM

6.  Kako to, da na semaforju sveti rdeča, rumena ali zelena luč, ko pa žarnice v njem  
dajo belo svetlobo?
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7.  Zakaj ne moreš videti telesa za vogalom?

8.  Navedi dokaz, da svetloba nosi s seboj energijo.

9.  Zakaj vidiš metulja rumenega, vrtnico rdečo in pisarniški papir bel?

10. Med projektorjem P in interaktivno tablo T postavimo oviro AB. Konstruiraj nastanek sence 
na tabli. Predpostavimo, da je žarnica v projektorju točkasto svetilo.

11. Pod katerim kotom padajo na tla sončni žarki, če je dolžina sence navpično postavljene 
palice enaka njeni višini? Pojasni s skico.

12. V kateri točki A, B ali C naj bo svetilo, da bo senca predmeta P največja?

T

B

A

P

Svetloba 5

A B C

P

Z

Bogata zbirka dodatnega gradiva
Kot dodatno pomoč učiteljem za izvajanje 
kakovostnega pouka smo tiskanemu samostojnemu 
delovnemu zvezku dodali še bogato podporno 
gradivo. Na spletu lahko najdete predloge letnih 
in urnih učnih priprav, rešitve in dodatne naloge. 
Gradivo je mogoče uporabljati tudi v interaktivni 
različici z dodanimi 3D-modeli, videoposnetki, 
fotografijami in spletnimi povezavami. Za izvedbo 
poskusov pa ponujamo bogato zbirko pripomočkov,  
ki so zbrani v praktični škatli, poimenovani “Fizikalni 
laboratorij”.

Učbenik UčbenikDelovni zvezek Delovni zvezek Samostojni delovni zvezek
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SVETL
OBA

 O svetlobi

 Odboj in lom svetlobe

 Leče

 Kamera obskura in človeško oko

 Optične naprave

DODATNE NALOGE

Svetloba 11

1. Katera izjave so pravilne?
(A) Mačje oko na kolesu je svetilo, saj sveti, ko 

posvetimo nanjo.
(B) Pravimo, da Luna sije, zato ker je svetilo.
(C) Kako veliko senco ima otrok, je odvisno le 

od njegove telesne višine.
(D) Premet je videti črne barve, ker odbija vse 

barve svetlobe.
(E) Vsak predmet, na katerega posvetimo z 

rdečo svetlobo, bo rdeče barve. 

2. Pri odboju svetlobe je odbojni kot:
(A) manjši od vpadnega 
(B) večji od vpadnega 
(C) enak vpadnemu

3. Kako visoka je navidezna slika Mateja v zrcalu, 
če je od zrcala oddaljen 3 m. Matej je visok 
1,50 m? Odgovor utemelji s skico.

4. Kolikšen je vpadni in kolikšen odbojni kot?
 

 

5. Sončni žarki padajo pod kotom 45° na tla. 
Kako dolga je stričeva senca, ki je visok  
1,85 m? Nariši v ustreznem merilu in izmeri.

6. Svetloba nosi tudi energijo. Kateri opisani 
pojavi nam to dokazujejo?
(A) Ko se poleti prestavimo iz sonca v senco, 

nam je nekoliko manj vroče.
(B) Kadar smo oblečeni v temna oblačila, nam 

je na topleje.
(C) S sončnimi elektrarnami pridobivamo 

električno energijo.
(D) Za fotosintezo je potrebna svetloba.
(E) Pogled na svetlobno mavrico nam  

ogreje srce.

7. Kako se za radar »nevidno« letalo razlikuje  
od običajnega? Razmisli, kako ti lahko znanje  
o difuznem odboju pomaga pri odgovoru.

8. Cvetlica je rumene barve, ker:
(A) vpija rumeno svetlobo 
(B) obija rumeno svetlobo 
(C) nanjo sveti rumeno Sonce

9. Svetloba se pri prehodu iz ene snovi v drugo:
(A) odbije
(B) lomi 
(C) ukrivi

10. Pri prehodu svetlobe iz zraka v vodo,  
je lomni kot:
(A) večji od vpadnega 
(B) manjši od vpadnega 
(C) enak kot vpadni kot 

11. Na kateri stani leče nastane slika? 

12. Kako imenujemo lečo, ki je na sredini 
debelejša kot ob robu? 

13. Katera vrsta leče je v povečevalnem steklu? 

14. Goriščna razdalje zbiralne leče je 3 cm. Nariši 
pot treh vzporednih žarkov.

15. Nariši pot žarka, ki je po prehodu skozi 
zbiralno lečo vzporeden z optično osjo. 
Goriščna razdalja leče je 1,5 cm. 

16. Nariši preslikavo telesa, velikega 3 cm, ki je od 
zbiralne leče oddaljen 5 cm. Goriščna razdalja 
leče je 2,5 cm. 

17. V očesu je:
(A) zbiralna leča 
(B) razpršilna leča
(C) zrcalo 

18. Ali ima rek »Oči so zrcalo duše,« tudi kakšno 
fizikalno podlago?

Obravnava nove snovi 
temelji na že pridobljenih 
izkušnjah učencev in na 
znanju iz preteklih let.

Zastavitev problema učence 
aktivira in notranje motivira. 
Pri problemsko naravnanem 
pouku učenci spoznavajo 
novo učno snov, hkrati pa 
tudi metode in postopke za 
reševanje novih problemov.

Vsebino smo razdelili v tematsko 
zaokrožena podpoglavja.

Pri vsakem podpoglavju so navedeni kriteriji 
uspešnosti za samoevalvacijo. Učenci lahko 
označijo, katere od njih so že dosegli in pri 
katerih bodo morali znanje še izboljšati.

Potrebna znanja učence 
vodijo do rešitve zastavljenega 
problema.

Pri usvajanju novih pojmov je pridobivanje 
izkušenj ključnega pomena. Poskusi,  
pa naj bodo demonstracijski ali množični, 
igrajo pri tem pomembno vlogo.

V rubrikah Znanje utrdim in preverim ter 
Znanje uporabim so nanizane skrbno izbrane 
naloge različnih taksonomskih ravni.

Darilo  
za uporabnike  

SDZ

V SODELOVANJU Z VAMI!
Novi samostojni delovni zvezek  
je nastal v sodelovanju s skoraj  
50 učiteljicami in učitelji fizike. 

+ Dodatno darilo


