
GRADIVO ZA UČENCE 8. b za 27. 3.  

Vse učence vabimo v spletno učilnico, kjer je prav tako objavljeno gradivo, na razpolago so 

različne naloge, poleg tega je tam učiteljica, ki daje povratne informacije.  

 

KEMIJA 

Dragi kemiki 8.B, 

posredujem gradivo, ki je že objavljeno v spletni učilnici. Veseli me, da ste se v veliki meri že pridno 

odzvali pri vsebini Vrste kemijskih reakcij. Pričakujem te v spletni učilnici, kjer objavljam novičke, 

vprašanja, dodatno razlago, in kjer se lahko »slišimo«. 

Čuvajte se in ostanite zdravi, učiteljica Dorotej Smej Skutnik 

___________________________________________________________________________ 

Naslov v zvezek: MASA SE MED REAKCIJO OHRANJA 

 

Delaš s pomočjo učbenika na str. 83-84 in DZ. na str. 55-56. Vprašanja in besedilo prepiši v zvezek, 

modele preriši. V poševnem tisku so dodatne usmeritve za delo.  Želim ti veliko uspeha pri delu!  

 

1. Poskus: Kaj se zgodi z maso snovi pri kemijski reakciji? 

Oglej si poskus: https://eucbeniki.sio.si/kemija8/946/index1.html in odgovori na vprašanja. Ta 

poskus je zamenjava za poskus v DZ., na str. 54 (druge kemikalije, postopek je enak). 

Opis postopka:  

Opažanja:  

Skupna masa pred reakcijo / g  

Skupna masa po reakciji / g  

 

Ugotovitve:  

a) Ali se je masa med reakcijo spremenila? 

b) Kako veš, da je reakcija potekla? 

c) Izberi pravilno trditev. 

o Če nastajajo pri reakciji plini, je masa produktov manjša od mase reaktantov. 

o Masa produktov pri kemijski reakciji je velikokrat večja od mase reaktantov. 

o Masa vseh produktov pri reakciji je enaka masi vseh reaktantov. 

o Masa med kemijsko reakcijo le redko ostane ista. 

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/946/index1.html


 

 

2. Žveplo gori v kisiku z modrikastim plamenom. Preriši modele in odgovori na vprašanja. 

 

a) Zapiši urejeno enačbo rekcije. 

b) Koliko molekul žvepla je na levi strani enačbe? Koliko atomov žvepla je to? 

c) Koliko molekul žveplovega dioksida je na desni strani enačbe? Koliko žveplovih atomov je v 

teh molekulah žveplovega dioksida? 

d) Primerjaj število žveplovih atomov na levi in desni strani enačbe. Primerjaj še število kisikovih 

atomov. Kaj ugotoviš? 

Zakon o ohranitvi mase: Masa snovi med kemijsko reakcijo ne spreminja. 

masa reaktantov = masi produktov 

Zakon o ohranitvi mase je eden temeljnih zakonov v naravi. Ta zakon pravi, da lahko snov spremeni 

obliko, ne more pa se niti ustvariti niti izničiti. Masa snovi se pri kemijski reakciji ne spremeni, čeprav 

nastanejo pri reakciji kemijsko drugačne snovi. Masa vseh produktov pri reakciji je enaka masi vseh 

reaktantov.  

 

3. Pri popolnem gorenju 12 ton premoga (ogljik) nastane 44 ton produktov, to je ogljikovega dioksida.  

ogljik + kisik → ogljikov dioksid 

 
a) Koliko kisika je bilo potrebno za to reakcijo?  

b) Sestavina premoga so tudi manjše količine žvepla. Pri oksidaciji žvepla nastaja žveplov dioksid. 

Izračunajte, koliko žveplovega dioksida nastane, če zreagira skupno 64,1 g reaktantov. 

žveplo + kisik → žveplov dioksid 

4. Reši še naloge v DZ., na str. 55-56. 

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/946/termoelektrarna.jpg


BIOLOGIJA 

SPOLOVILA (RAZLIKUJEM SE, PRIVLAČIM)  

V prejšnjem tednu si si prebral-a v učbeniku poglavje o SPOLOVILIH in rešil-a vaje v DZ. Tvoja 

naloga danes je, da odgovoriš na naslednja vprašanja. Pomagaj si z  U 26 -28 in  32-37, dobro si 

poglej tudi slike in zapise ob slikah ter ključne pojme (bodi pozoren–a na stran 35- GOTOVO TE 

ZANIMA). Seveda ne pozabi tudi na iRokusplus 8, kjer si lahko ogledaš tudi kratke filmčke in 

animacije. irokusplus8 

                       

Svetujem ti, da si vprašanja prepišeš, lahko tudi prilepiš v zvezek.  

 

 

DEKLETA ODRAŠČAJO  

 

      1. Kaj so primarni spolni znaki? 

 

2. Naštej 4 sekundarne spolne znake, ki se pojavijo pri dekletih. 

3. Za kaj je v telesu ženske pomemben 3 – 5 cm velik organ, ki ga imenujemo jajčnik? 

4. Kaj je ovulacija?  

5. Kaj je prvi znak, da je dekle spolno dozorelo? 

6. Opiši, kaj se dogaja v telesu ženske tekom menstrualnega ciklusa (DZ str. 35 in 36) 

 

      7. Kako se imenuje ženski spolni hormon, ki omogoča spremembe v puberteti. 

       

      8. Na sliki poimenuj dele ženskih spolnih organov (DZ str. 32) 

 

 

FANTJE ODRAŠČAJO  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiU26-WwbDoAhX1snEKHTldCfAQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.irokusplus.si%2Fpreizkus&usg=AOvVaw3wl_oFanZ1QP3z8CaFeULh


       

      1. Kako še drugače imenujemo obdobje odraščanja? 

 

2. Kaj je značilno za to obdobje? 

3. Kje zorijo moške spolne celice? 

4. Naštej 4 sekundarne spolne znake,, ki jih med odraščanjem doživljajo fantje. 

      5. Opiši pot semenčic od nastanka do izliva. 

      

      6. Naštej  dele moških spolnih organov (DZ str. 32). 

 

SPOČETJE, NOSEČNOST , POROD  

 

1. Kaj je oploditev? 

2. Opiši, kaj se zgodi z jajčno celico med oploditvijo. 

3. Opiši obdobje nosečnosti? (DZ str. 37 in bodi predvsem pozoren-a na  pojme zarodek ali 

embrio, plod),posteljica, popkovnica).  

4. Kakšnemu načinu življenja se mora mati odreči tekom nosečnosti, če ne želi škodovati 

svojemu še nerojenemu otroku? 

 

5. Kaj se dogaja s plodom ob koncu nosečnosti (po 9 mesecih) 

 

6.  Porod je iztiskanje otroka iz materinega telesa. Kako se pokaže začetek poroda? 

 

7.  Kaj je kontracepcija? 

 

8. Naštej in opiši metode zaščite. 

 

9. Katera od  naštetih zaščit je najbolj zanesljiva in zakaj? 

 

SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI 

 

1. Kaj je značilno za spolno prenosljive bolezni? 



  

2. Najpogostejše spolne bolezni so: gonoreja, sifilis, aids, hepatitis B, genitalni herpes, okužbo s 

klamidijo. Na spletu poišči bolezni aids, sifilis in gonorejo (bodi pozoren-a  kakšni so vzroki 

bolezni, kako se bolezen kaže –simptomi in kako poteka zdravljenje določene bolezni) 

 

 

OBSEG KROGA, 27. 3. 2020 

1. V zvezek zapiši naslov   OBSEG KROGA – reševanje nalog  (učbenik str. 164) 

      K naslovu vsako uro nujno dopiši datum, ki ga imaš napisanega v navodilih  

 

2.  Pri računanju obsega kroga si pri rešenih primerih iz učbenika spoznal en način reševanja nalog. 

Tule si   

     oglej še drug način računanja obsega kroga: 

  1. Izračunaj obseg kroga s polmerom 5 cm. 

 

 
 

 2. Koliko metrov žične ograje potrebujemo za okroglo gredico, katere premer meri 14 dm? 

 



 
 

  

 

3. Zelo dobro imaš opisan postopek računanja obsega kroga in iz obsega kroga izračunati premer v 

Zbirki nalog, 2. del na str. 112, 113. To sta zgleda 4 in 5. 

Zelo pozorno ju preberi. Naučita te uporabiti tudi žepno računalo.                   

4. Reši  naloge 7, 9, 10/ Učb. str.  164. Če zmoreš, reši še nalogi 14 in 15. 

 

5. Za utrditev znanja reši še 6 nalog iz Zbirke nalog, 2. del. Izbiraš lahko med naslednjimi: 

A: N 1 – 6/ str. 119 

B: N 1 – 6/ str. 126 

C: N 1 – 6/ str. 136 

Če potrebuješ pomoč, pojasnilo ali vzpodbudo, mi piši! 

  

  



NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA 27. 3. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

odgovoril/a si na vprašanja o pesmi Povodni mož, napisal/a obnovo in označil/a Urško. Sedaj že 

zelo dobro razumeš zgodbo in poznaš glavno književno osebo, Urško. Tokratna naloga je povezana 

z jezikom. Da pesniki dosežejo večji umetniški učinek, uporabljajo številna pesniška sredstva. 

Mojster v izjemno bogatem pesniškem izražanju je bil prav France Prešeren, zato je v njegovih 

pesmih res veliko pesniških sredstev. Nekaj jih že poznaš.  

V pesmi poišči okrasne pridevke (čim več), primere ali komparacije, ponavljanje, aliteracijo, 

zamenjan vrstni red, poosebitev.  

Primero ali komparacijo tudi razloži – pojasni, kaj je s čim primerjano in kaj omogoča to 

primerjavo.  

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

ANGLEŠČINA 

- V učbeniku na strani 103 si oglej slike povezane s hišnimi opravili in reši nalogo 3 na strani 98 v 

delovnem zvezku. 

 - Prepiši spodnje besede v slovar (če imaš možnost, jih lahko tudi skopiraš) ter jih prevedi. Pri 

prvem delu besed, si lahko pomagaš z učbenikom, v drugem delu pa boš potreboval spletni slovar 

PONS. 

Some housework (daily chores):  Nekaj hišnih opravil: 

  

 to do the cooking/ cook  

 to make breakfast/ lunch/ dinner  

 to do the washing  

 to hang out the washing  

 to do the shopping  

 to do the ironing  

 to do the washing up/ to wash up/   

to wash the dishes  

 to do the hoovering  

 to do the dusting  

 to make your bed  

 to clean your shoes  

 to water the flowers  

 to dry the dishes  

 to do the cleaning/ to clean the house  

 to wash the car  

 to sweep the yard  

 to cut the grass/ to mow the grass/ lawn  

 to take the rubbish out  

 to empty the rubbish bin  



  

 to scrub the floor   

 to polish   

 to change the sheets    

 to shake out the rug   

 to dig in the garden   

 to plant   

 to trim the hedge   

 to rake the leaves  

 to chop wood   

 to shovel snow   

 to weed the garden   

 to prune trees   

 to repair/ to mend/ to fix   

 to paint   

 to pave   
 

 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/03/stikalna-vezja.html 

 

 

Dragi učenci, 

 

gradivo za IP ONA je objavljeno v naši spletni učilnici.  

 

Čuvajte se in ostanite zdravi, 

Doroteja Smej Skutnik 

 


