
 

OŠ Vitanje – FIZIKA, učiteljica Tilka Jakob 
 

Pisno preverjanje znanja v I. in II. ocenjevalnem obdobju: 
 

                         8. r. –  15.1.2018,   21.5.2018                                                                                 9. r. –  14.12.2017,   17.5.2018 

 

REFERATI  PRI  POUKU  FIZIKE - šolsko leto 2017/2018 

Naslov referata Ime in priimek 8. r. 

 

Datum 

1. Ure, ki jih uporabljamo za merjenje časa   

2. Zakaj enoten merski sistem   

3. Tahograf   

4. Avtomobilske zavore   

5. Kako je Arhimed odkril zlatarjevo prevaro   

6. Nosilnost ladij, zakaj ladje plavajo   

7. Nastanek dežja, snega, ivja, megle, slane, toče …   

8. Svetloba in vid   

9. Vsakdanje sile   

10. Vesolje in znanost   

11. Raziskovanje vesolja   

12. Znanost in tehnologija   

13. Zvezde   

14. Planeti   

15. Herman Potočnik Noordung   

16. Mrki, Sonce, Luna   

17. Meteorji, meteoriti, kometi   

Naslov referata 

 

Ime in priimek 9. r. Datum 

1. Hitrostni rekordi   

2. Upor in sodobni avtomobili   

3. Hidravlične stiskalnice, hidravlične zavore   

4. Zgradba okna z dobro termoizolacijo   



5. Utrjevanje smučarskih prog s snežnim cementom   

6. Padanje teles   

7. Električni naboj in električna sila   

8. Kako nastane strela?   

9. Magneti in magnetna sila   

10. Človek in okolje   

11. Novi in stari viri energije   

12. Energija skozi čas   

13. Poraba energije   

14. Preprosta orodja   

15. Pretvorbe energije   

16. Zgradba snovi   

17. Toplota   

18. Teža v vesolju, izkušnje astronavtov na Luni   

19. Pridobivanje energije   

20. Kako zmanjšati toplotno izgubo v šoli   

21. Znani slovenski fiziki in njihovi dosežki   

 

 

Mentorica: mag. Tilka Jakob          (Osnutek seminarske naloge pošlji na:  tilkajakob@gmail.com) 
 

 

Urnik tekmovanj FIZIKA v šolskem letu 2017/2018 

 

 

Tekmovanje iz fizike za osnovnošolce za Stefanova priznanja 

 šolsko  torek, 06. februar 2018 ob 1300 

področno  petek, 16. marec 2018 ob 1400 

 državno  sobota, 14. april 2018 ob 1000 

mailto:tilkajakob@gmail.com


Zgodovina tekmovanja 

Posamezna tekmovanja iz fizike za osnovnošolce so potekala že pred letom 1980, prvo republiško tekmovanje pa je bilo maja 1981 na 

Pedagoški akademiji v Mariboru v okviru 5. srečanja mladih tehnikov Slovenije. Že naslednje leto so fiziki v Mariboru skupaj z DMFA 

Slovenije organizirali samostojno republiško tekmovanje, leta 2002 pa je bilo že 22. tekmovanje. Podobno kot se je dogajalo s Slovenijo, so 

se tekmovanja iz republiških leta 1992 prelevila v državna tekmovanja, od leta 1994 pa osnovnošolci tekmujejo za zlata, srebrna in bronasta 

Stefanova priznanja. 

Fizikalna tekmovanja se nekoliko razlikujejo od ostalih osnovnošolskih tekmovanj. Glavna razlika je, da na državnem tekmovanju učenci 

zraven teoretičnih rešujejo tudi eksperimentalne naloge. 

Učenci se najprej na svojih šolah pomerijo za bronasta Stefanova priznanja, najboljši iz vsake šole (posebej za osme in devete razrede) pa 

napredujejo na področno tekmovanje. Področna tekmovanja potekajo hkrati na dvanajstih šolah, kjer vsi rešujejo iste teoretične naloge. 

Najboljši se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer se pomerijo za zlata Stefanova priznanja. 

Strokovni del tekmovanja izmenoma vodita Pedagoška fakulteta v Mariboru in Pedagoška fakulteta v Ljubljani, tako, da pripravita naloge za 

področno in državno tekmovanje in državno tekmovanje tudi izvedeta. 

Cilji in namen tekmovanja 

 širjenje fizike  

 odkrivanje za fiziko nadarjenih učencev  

 spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev k poglabljanju znanja  

Ravni tekmovanja 

 šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje   

 področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje   

 državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje  

Naloge 

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija. 



Vrednotenje izdelkov 

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju 

pa državna tekmovalna komisija s sodelavci. 

Priznanja 

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto Stefanovo priznanje, na področnem 

tekmovanju srebrno Stefanovo priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato Stefanovo priznanje, nekateri pa tudi knjižne nagrade. 

 

Tekmovanje v znanju astronomije 

 

 

Zgodovina tekmovanja 

Prvo tekmovanje je bilo v šolskem letu 2009/2010. 

Cilji tekmovanja 

 Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,  

 primerjanje znanja astronomije med dijaki,  

 popularizacija astronomije,  

 odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,  

 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,  

 spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.  

Ravni tekmovanja 

 šolsko tekmovanje  

 državno tekmovanje  

 šolsko  četrtek, 07. december 2017 ob 1300 

 državno  sobota, 06. januar  2018 ob 1000 

http://www.dmfa.si/pravilniki/pravilnik_FiOS.html


Naloge 

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija. 

Vrednotenje izdelkov 

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci. 

Priznanja 

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato 

ali srebrno priznanje. 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovni dan 8. in 9. razreda 

 

– FIZIKA V ZABAVIŠČNEM PARKU GARDALAND 

 

 

Naravoslovni dan s takšno vsebino bo  organiziran v šolskem letu  2017/2018. 

 

 

 

 

In kje je tu skrita fizika 

… 

 

 

 

 

http://www.dmfa.si/pravilniki/pravilnik_As.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


