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9. razred  - TEHNIŠKI DAN  

(19. 10. 2020 – 23. 10. 2020) 
 

ELEKTRIČNA ENERGIJA IN ŽIVLJENJE 
 

 

Pozdravljeni učenci 9. razreda! 

 

Tehniški dan je za vas pripraviljen na temo 

Električne energije.  

Najprej si oglejte dokumentarni film JUTRI NE BO 

NIKOLI. Film je v angleškem jeziku, vendar ima 

slovenske podnapise. Po ogledu napišite 10 

povedi dolg povzetek filma.  

V nadaljevanju boste izdelali preprosto maketo VODNEGA KOLESA ALI VETRNICE. 

S pomočjo priloženih posnetkov boste lahko lažje izdelali svoj model vodnega kolesa ali 

veterne turbine ali dobili idejo za izdelavo le tega. 

Za ogled posnetkov si vzamete čas in jih res pogledate. Prosim, če posnetkov ne preskakujete. 

Na koncu vas čaka naloga - izdelati svoje vodno kolo ali vetrnico, ki jo morate obvezno 

opraviti. 

Če ste bolni in izdelka ne morete izdelati v tem tednu, me prosim o tem obvestite. 

 

DOKUMENTARNI FILM  JUTRI NE BO NIKOLI 

Povezava do dokumentarnega filma. Napiši vsaj 10 smiselnih povedi dolg povzetek o temi, ki 

jo predstavlja film. 
https://ekokrog.org/2012/04/15/jutri-ne-bo-nikoli/ 

 

VODNO KOLO – SIMULACIJA HIDRO ELEKTRARNE 

Poznamo več različnih vrst turbin za hidroelektrarne. Hidroelektrarne so izjemno razširjene v 

svetu. Poleg izdelave je potrebno izračunati tudi moč vodnega kolesa. Za voljo naše naloge 

bomo vzeli, da je izkoristek 100%. Izdelati morate vodno kolo, ki je predhodnjik današnjih 

turbin. 

https://www.youtube.com/watch?v=cX80N0KhfN8 

https://www.youtube.com/watch?v=6dzCLJ8VPDc 

https://www.youtube.com/watch?v=a0h1zFiIBto 

Izračun moči vodnega kolesa 

P = mgΔh/t 

m – masa vode, ki bo pala na vodno kolo v času opazovanja, Δh – 

višina od pipe do vodnega kolesa, t -  čas opazovanja vrtenja 

vodnega kolesa 

https://ekokrog.org/2012/04/15/jutri-ne-bo-nikoli/
https://www.youtube.com/watch?v=cX80N0KhfN8
https://www.youtube.com/watch?v=6dzCLJ8VPDc
https://www.youtube.com/watch?v=a0h1zFiIBto
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VETRNICA – SIMULACIJA VETRNE ELEKTRARNE 

Naslednji posnetki prikazujejo izdelavo vetrnice. Podobno kot pri vodnem kolesu je poleg 

izdelave, potreben izračun moči vaše veternice. Vetrna energija je vedno bolj prisotna v svetu, 

kljub svojim omejitvam. Vetrna energija je ena izmed oblik 

alternativnih virov energije. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NE6DKwU2df4 

https://www.youtube.com/watch?v=ivlcaBcps0c 

Izračun moči vetrne turbine 

ρ – gostota zraka (1,225 kg/m³) ; S – površina kroga, ki ga vetrnica 

opiše, v -  obodna hitrost vrtenja vetrnice (poglej v zvezku pri 

kroženju) 

P =1/2 ρSv³ 

 

Sedaj pa kar zavihajte rokave.  

 

Učenci 9. a razreda poznate že vse oblike elektraren in poznate njihovo delovanje. Naj vam bo 

ta naloga v iziv in razmislek. 

 

Vaša naloga je, da sami izdelate svoje vodno kolo ali vetrnico. 
  

Izdelek lahko naredite po navodilih ali svojeg. Kako velik bo izdelek, je vaša izbira. Pomembno 

je, da izberete enega izmed podanih izdelkov. 

Bodite ustvarjalni, izvirni in kreativni. Na internetu lahko poiščete še kakšno idejo.   

 

Ta teden imate torej nalogo, ki jo morate opraviti do konca tega tedna. Na e - naslov 

damir.pirc2@guest.arnes.si mi morate poslati fotografijo svojega izdelka torej vodnega kolesa 

ali vetrnice. Nikar ne pozabite priložiti povzetka filma. 

Zadnji dan za oddajo fotografij je petek, 23. 10. 2020. 

 

 

Potrudite se, ker bom fotografije vaših izdelkov objavil na naši internetni strani.  

 

Lep teden vsem in bodite ustvarjalni. 

 

Damir Pirc 

https://www.youtube.com/watch?v=NE6DKwU2df4
https://www.youtube.com/watch?v=ivlcaBcps0c
mailto:damir.pirc2@guest.arnes.si

