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Pozdravljeni! 

Nekateri ste izrazili željo, da vam pripravim uro eksperimentalnega dela, drugi bi raje reševali 

učne liste. Meni pa se zdi oboje pomembno (teorija in praksa). Pripravila sem vam naloge za 

ponedeljek, 23. 3. 2020 in torek 24. 3. 2020 (3. ure). Delo si porazdelite sami. Delajte počasi, 

dobro preberite navodila, vsebine, pozorno poglejte posnetke in zapišite opažanja, ugotovitve … 

1. Poglejte posnetek na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy4Q in 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU ter zapiši svoje mnenje o vsebini.  

 Vaši zapiski: 

 

 

 

2. Ali ste se kdaj vprašali kako so nastala živa bitja? Bi znali odgovoriti na to vprašanje?  Ali ste 

se vprašali kako kje so nastala prva živa bitja, kaj so potrebovala za življenje, kakšni so bili 

pogoji za življenje nekoč in danes … Seveda ste se. Vsi se vprašamo kdaj pa kdaj kdo sem, 

zakaj sem takšen kot sem, kdo so moji predniki, zakaj nisem takšen kot ….. 

 Vaši zapiski: 

 

 

 

 

3. Kje se je začelo življenje na Zemlji? Ime spojine ______________, kemijska formula ____________. 

4. Ste kdaj stali ob ____________ in vanjo vrgli kamen? Kaj ste opazili? 

 Vaši zapiski: 

 

5. Spomnite se kako je bilo na morju? Plavali ste in včasih vas je v vodi premetavalo, morje je 

postalo nemirno. Kaj je nastalo (klikni https://www.youtube.com/watch?v=cCSkv62weI0) in 

kdo je to povzročil?  

 Vaši zapiski: 

 

 

6. Preberi tekst v Samostojnem DZ, str. 52. In odgovori na vprašanja! 

 Kako bi opisali valovanje? 

  

 Ali drži trditev zapisana v prvem odstavku, da se z valovanjem po gladini prenaša 

energija … ? Kako ste vi to začutili med plavanjem? 

  

 Zakaj uporabljamo valovanje? 

  

 Kako razdelimo valovanje? 

https://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9tm3RoUU
https://www.youtube.com/watch?v=cCSkv62weI0
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Eksperimentalno delo 1 

Vzamete malo večjo plastično posodo, vanjo natočite vodo in jo položi na mizo ter počakajte, da se 

voda umiri. Nato slamico (palčko, svinčnik …)  enakomerno počasi pomakajte v vodo in opazujte 

valove. Skicirajo valove. Zatem povečajte hitrost pomakanja slamice in ponovno opazujete ter 

skicirajo valove. 

Enakomerno počasno pomakanje 

skica 

Povečana  hitrost pomakanja 

skica 

 

 

 

 

 

 

 

Preveri!  Klikni: https://si.openprof.com/ge/images/79/kroni_valovi.jpg. 

Eksperimentalno delo 2 

a) Vzameš vrv (volna, vrv), ki naj bi bila daljša. En konec privežeš na kljuko ali kamorkoli 
drugam, drugi konec pa držiš v roki ter zanihaš gor in dol. Kaj opazite?  

 Zapiši opažanje! 
 

 

 

b) Sama bi to valovanje opisala kot nihanje vrvi gor in dol, pri čemer nastanejo hribi in doline. 

Smer širjenja je prečna ali transverzalno.  Ali v učbeniku na str. 52.  in 53. piše  podobno?  DA/NE       

Mogoče bi moji trditvi kaj dodali? 

 

 

c) Preriši sliko 2. 3. na str. 53.  Na sliki označi hrib, dolino, valovno dolžino, smer širjenja 

valovanja.  Kaj je frekvenca nihanja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

č) Kakšno valovanje je pri vzmeti? Vzdolžno ali longitudinalno.  Pravilno / Napačno  (obkroži) 

Utrjevanje: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_sl.html 

(priporočam!!!) 

https://si.openprof.com/ge/images/79/kroni_valovi.jpg
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_sl.html
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d) Verjetno doma nimate vzmeti. Zato si ta eksperiment poglejte v učbeniku na str.53 in na 

naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=72ebnrTLp7Y. Na žalost posnetek ni v 

slovenščini, mogoče pa ga vi najdete na spletu. Pripnite link: 

 

e) Sama bi to valovanje opisala kot premikanje konca vzmeti naprej in nazaj pri čemer nastanejo 

zgoščin in razredčine. Smer širjenja je vzdolžna ali  long _________________ .  Če ste med brskanjem 

naleteli na drug izraz za vzdolžno valovanje, ga dopolnite na črto. Seveda se tujk ni potrebno učiti. 

(gre za vajo uporabe strokovnih izrazov). Ali v učbeniku na str. 53. piše  podobno?     DA /NE      

 Bi mogoče zgornji trditvi kaj dodali? 

 

 

 

 

c) Preriši sliko 2. 4. na str. 53.  Na sliki označi zgoščino, razredčino , dolino, valovno dolžino, smer 

širjenja valovanja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Kako je povezana frekvenca valovanja z valovno dolžino in nihanjem roke naprej in nazaj? 

 

g) Kaj se zgodi z valovanjem pri na drugi stani vaše roke ali na stenah posode? Se valovanje 

odbije? 

 

Valovanje 
Povzetek 
1. Valovanje je način prenašanja informacij. Poznamo več vrst valovanja (valovanje na vodni 

gladini, radijski valovi, svetloba, zvok,..) Pri valovanju prihaja do nihanja delcev snovi in zaradi 

tega nastajajo motnje, ki se širijo.  

2. Nihanje je ponavljajoče se dogajanje …. Joj kje sem že prebrala to? 

 Zapiši stran v učbeniku in dokončaj mojo poved!  

 

Utrjevanje snovi 

Samostojni DZ, str. 57., 58. – reševanje nalog. 

https://www.youtube.com/watch?v=72ebnrTLp7Y

