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Q1 - Vpiši svoje ime in priimek.  

 

 

 Andrej Anžlovar 

 

 

Q2 - Izberi svoj oddelek.  

 

 

Q3 - Kako ti je bila všeč vaja?  

 

 
 

 

Q4 - Kateri deli električnega kroga so nujno potrebni za delovanje?  

 

 

 vir napetosti, vodniki, porabnik 

 

 

Q5 - Ali LED dioda sveti, če priključka diode obrneš? Zakaj?  

 

 

 Ne, LED dioda prevaja samo v eno smer - mora biti pravilno priključena na + in -. 

 

 

Q6 - Ali LED dioda sveti, če obrneš priključka baterije? Zakaj?  

 

 

 Ne, ker s tem polariteto zamenjamo in dioda v nasprotno smer ne prevaja. 
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Q7 - Delujoč grafitni električni krog si poslikal/a. Izberi datoteko s sliko električnega kroga za oddajo.(Če 

želiš pripeti več sličic, jih lahko prej združiš v eno ali pa jih vstaviš v wordovo datoteko in pripneš le to.)  

 

Slike električnih krogov so na spletni strani – 4. teden (na koncu) 

 

 

Q8 - Kaj ti je bilo pri vaji všeč? (odgovori niso lektorirani) 

 

preprosta in zanimiva 

všeč mi je, da lahko sami poskušamo razne vaje in se iz tega učimo. 

delanje po postopku video posnetka. 

ko je lučka zasvetila. 

to da sem se naučila nekaj novega .-. 

izdelava 

poskusi 

nevem 

praktično delo. 

všeč mi je, ker je uspelo. 

da sem jo delala sama in se sama s tem učila. 

mogoče to, da sem se kljub vsem težavam, ki sem jih imela zabavala, saj mi je pri tem pomagal moj starejši brat, s 

katerim sva poskušala narediti izdelek. videla pa sem, da se tudi ob takšnem delu lahko zabavamo. 

delo z elektriko 

da je zanimiva 

da je bila zelo zanimiva in poučna. 

bila je zanimiva 

ko sem razstavljal daljinski upravljalnik in laser. 

to, da grafit prevaja. 

pri vaji mi je bilo všeč, saj je bila zanimiva. vesela sem bila, ko je lučka zasvetila, saj pri kar nekaj sošolcih to ni 

uspelo. 

da sem morala poskušati preden je delovalo in sem se veliko naučila. 

zanimivo je delati vaje z poizkusom 

da je luč končno posvetila 

ja po pravic povedan nč kej preveč drgač pa k se je lučka užgala ker je blo bol svetlo v sobi 

da lahko naredimo sami doma preprost električni krog. 

presenetilo me je, da je lučka na koncu res zasvetila. 

več mi je bilo praktično delo, da ne rešujemo vaj samo v delovni zvezek. 

da sem moral narisati s svinčnikom neko obliko. 

na začetku, ko sem prebrala navodila za izvedbo vaje mi je bilo zelo zanimivo. 

končni izdelek 

pri vaji mi je bilo všeč, da je bila sestavljena iz praktičnega dela. pri tem si tudi veliko več zapomnim. 

da je drugačna šolska ura. 

kako smo povezovali elektrone in kako je na koncu led dioda svetila. 

sestava 

da smo vajo izpeljali lahko tudi doma. 

zanimiv poizkus, ni bil ravno najbolj preprost (zaradi svojih razlogov) 

ko mi je končno uspelo. 

nič, ker vaje nisem naredil. 

delanje kroga 

vaja bi bila zanimiva, če bi mi poskus uspel. 

všeč mi je bilo da smo se lahko poigraval z raznimi oblikami. 

še nikoli nisem delala tega, zato mi je bilo zanimivo, ker sem spoznala nekaj novega. 

bi mi bilo sam nimam baterije. 

vse 

všeč mi je bilo, da smo lahko naredili svojo obliko. 

to da je preprosta. 
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ko sem vključil baterijo z lučjo 

cel eksperimentalni del ko delamo eksperimente iz doma. 

najbolj bi je bilo všeč,ko je zasvetila lučka. 

lahko sem naredila več zanimivih oblik in se pozabavala. 

to da grafit iz svinčnika prevaja električni tok . 

vaja je bila zanimiva in ni bila zelo zahtevna. všeč mi je bilo tudi to, da smo lahko uporabljali svojo domišljijo. 

vaja je bila zanimiva in zabavna. 

da vaja ni bila prezahtevna. 

poskušanje različnih oblik. 

nič posebnega 

bila je zanimiva. 

led diode ker so zanimive 

vaja je zelo zanimiva. 

možnost izbire oblike. 

vaja je enostavna 

nic 

da si videl,da lahko tudi brez kablov dosežemo to da žarnica sveti 

da smo lahko sami poskušali različne načine, če bi led dioda svetila. 

da vaja ni bila pretežka. 

ko vidiš., da ti je poskus uspel. ko je dioda zasvetila. 

da smo se naučili nekaj novega. 

všeč mi je bilo, da sem lahko sama naredila poskus. 

 

 

Q9 - Kaj ti pri vaji ni bilo všeč? (odgovori niso lektorirani) 

 

da nisem imel prave baterije in mi z drugo ni delalo 

priprava materjala 

skoraj sem že obupala, saj sem preizkusila 10 svinčnikov. uspelo mi je šele, ko mi je sosed posodil svinčnik z oznako 

5b. 

pred vajo sem zelo dolgo morala iskati led diodo, saj sem jo imela nekje zalozeno in sem s tem porabila ogromno 

časa. 

ko sem narisala večji lik se led dioda nikakor ni hotela prižgat. 

da mi ni uspelo😢, saj led dioda ni zasvetila. baterija je nova in led diode delajo. 

ne deluje, kar me zelo jezi saj sem naredil vse potrebno in baterija je nova. 

vse je bilo v redu. vendar se je baterija ščasoma spraznila zato na sliki led dioda ne sveti . 

vse mi je bilo všeč. 

kupiti smo morali baterijo, zato bi lahko naredili še več poskusov z njo. 

da sm mogu zapraut denar da sm kupu stvari k jih rabm pr vaji 

nič. 

pozdravljeni. doma sem najdel dve diodi, a sta bili že obe spajkani in zato neuporabni, saj nimamo klešč, da bi jih 

lahko precvikali. zato poskusa nisem izvedel. 

najprej sem moral stvari dobiti, potem ni delalo, zato sem naredil drugače, ko mi spet ni ratalo, sem prosil očeta za 

pomoč. ugotovil sem da grafit ni bil dober prevodnik na listu, vendar skozi isti svinčnik je potem pa uspelo. zdelo se 

mi je malo čudno. 

da električni krog ni deloval. 

led dioda ni zasvetila.... 

ni mi bilo všeč, saj nisem imela potrebnih pripomočkov. 

da smo delala poslus doma pa da mi ni ratal poslus. 

iskanje baterije 

vaja mi je bila ušeč. 

nisem imela vseh pripomočkov, da bi naredila vajo. 

nič 

težavo sem imel z baterijo, ker je nismo imeli doma. 

vse mi je bilo všeč 

to da sem mogla kupit baterijo -.- 
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ni veliko razlage. 

pri vaji mi ni bilo všeč to, da smo rabili take predmete, ki jih marsikdo nima. jaz recimo nisem imela primerne 

baterije, zato potem krg ni svetil. 

to da nisem našel prave batarije 

obe žarnici sta pregorele in so tudi prilotane na vezje. 

da pri veliki razdalji luč nesveti 

ni mi bilo všeč to, da led dioda, kljub obračanju baterije ni zasvetila. to se je zgodilo kar pri treh led diodah. 

to, da sem dolgo iskala vse pripomočke, na koncu pa mi poskus ni uspel. 

da nisem imela pripomočkov, s katerimi bi lahko naredila vajo. 

iskanje pripomočkov. 

/ 

ni pa mi bilo všeč, ker grafit ni deloval. zato sem namesto narisanega uporabil dva svinčnika. 

da, prevodnik ni bil dovolj močan. 

veliko dela smo imeli z iskanjem baterije, saj doma nismo imeli nobene nove, ki bi dobro delala. 

nekaj neuspelih poskusov, saj pri meni ni delovala baterija, ker žička ni bila dovolj dobro povezana z baterijo. 

da mi skoraj nikoli ni uspelo 

da so bile vključene stvari, ki jih nekateri doma nimajo. 

dolgo sem se trudila, da je zasvetila led dioda. 

vaja mi ni uspela. ko sem testno prislonila na baterijo je lučka svetila, ko pa sem jo prestavila na grafit, pa ni 

delovalo. 

ni mi bilo všeč, da dioda ni zasvetila. 

da ni delovalo. 

to,da če nekdo nima doma baterije ne mora narediti te vaje 

to, da sem moral iskati vse potrebne predmete 1 uro in pol. 

vaje nisem mogel opraviti, ker nisem imel led diod. sem pa uporabil klasično malo žarnico, s katero nisem moral 

narediti poskusa. zaradi trenutnih razmer s korona virusom, led diod nisem šel kupit, ker zdaj je vsak nakup tvegan 

nakup. 

ker nimam doma 9v baterije, in je upor grafitnega lističa zelo velik, sem moral zaporedno vezati dve 3.6v bateriji (na 

sliki), kar mi je vzelo več časa (da sem ugotovil, da je napetost premajhna zaradi tako velikega upora). 

pri vaji mi ni bilo všeč to, da izdelek ni deloval ampak sem vam ga še vseeno poslala, da dokažem da sem naredila 

kar ste zahtevali, ampak kljub vašim navodilom in kljub veliko poskusom, nisem vedela kje sem naredila napako, da 

mi izdelek ni uspel kot bi moral. mogoče nisem imela pravih potrebščin za to, a napake nisem našla. poskusila sem 

narediti na dveh različnih žarnicah, a mi ni uspelo. 

pri vaji mi je bilo všeč vse, razen ko sem pol ure po hiši iskala led diodo :) 

obe led diode sta pregoreli in doma nismo imeli drugačnih diod zato nisem mogel narediti poskusa 

da lučka ni svetila 


