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1. 2. URA LIKOVNA                                                                                                                                                    

 

DOKONČAJTE PROJEKT S SENČENJEM. NAVODILA STE ŽE PREJELI.       
 
 
  

3.URA KEMIJA     

 

 
Utrjevanje snovi / POVEZOVANJE  DELCEV 

 

Navodilo za delo: Dobro si preberi vprašanja in odgovori.  Kar je označeno z zvezdico pomeni znanje več! 

 

1. Ob simbolu elementa označi s pikicami zunanje elektrone. 
 

Li       Na       Mg      Ca       B       Al       Si       C       N       P        O       S       F       Cl       He       Ne        

 

 

2. Razloži nastanek ionske vezi med: 
kalcijem in klorom                            natrijem in žveplom 

 

 

 

 

3. Napiši formule ionskih spojin in jih poimenuj.  

Kation Anion  Formula Ime spojine 

Na+ F   

  KCl  

Ag+ I    

Li+ O2-   

  K2S  

Mg2+ Br   

Ca2+ Cl   

 

4. Razmisli in dopolni. 
_____________ spojine nastajajo pri reakciji kovin z nekovinami. Kovine vedno tvorijo __________ nabite ione – _____________, 

nekovine pa __________ nabite ione – _____________. Ioni so urejeni v ___________________ ionsko strukturo. Ionski kristali imajo 

___________ tališča in večina se jih ______________ v vodi. V talini ali raztopini prevajo _________________________, v 

________________________________________ pa ne. 

 



27. 3. 2020 
Kovalentna vez 

1. Dopolni besedilo. 
Dva atoma vodika tvorita molekulo tako, da se povežeta s skupnim _________________ parom. Atom helija se nahaja v 

_______ skupini periodnega sistema in ima _______ zunanjih elektrona. Pri spajanju vodika in klora dobimo molekulo 

vodikovega klorida. Atom vodika in atom klora prispevata po _______ elektron v ________________ elektronski par. 

 

2. Dopolni besedilo. 
Vsak atom klora ima _______ elektronov, od teh je ______ zunanjih. V molekuli klora ima vsak atom klora _________ 

elektronov.  

Atom dušika ima ____ zunanjih elektronov. Molekula dušika ima ____ vezne (skupne) elektronske pare. 

 

3. Molekulske in strukturne formule molekul. 
Molekulska formula molekule fluora je F2 ;  strukturna formula  molekule fluora je F- F. 

Molekulska formula molekule vode je H2 O; strukturna formula  molekule vode je :  

                                                                                                                                        

Dopolni in si pomagaj  z zgornjima primeroma. 

      

Molekulska formula molekule dušika je______; strukturna formula  molekule dušika je __________ 

 

Molekulska formula vodikovega jodida je________ ; strukturna vodikovega jodida ____________ 

 

       Molekulska formula metana je ___________; strukturna formula metana je ________________ 

 

      *Strukturna formula molekule silicijevega tetraklorida je enaka strukturni formuli metana.  

        Zapiši s strukturno in molekulsko formulo molekulo silicijevega tetraklorida.  

 

 

     4.   *Vodik reagira z mnogimi elementi in z njimi tvori spojine. Helij ne tvori spojin z nobenim elementom. 

           Razloži zakaj? ___________________________________________________________________ 

 

5.   V kateri izmed naslednjih spojin ni kovalentnih vezi?  

      A)  HF               B)  CCl4               C)  KBr              Č)  CO               D)  NO2                E)   H2S 
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6.  *Misel v okvirju 

Najprej vpiši besede, ki jih zahtevajo opisi, navpično  

      v notranji kvadrat. Za lažje reševanje je nekaj črk že   

vpisanih na prava mesta.       

       

Navpično v notranji kvadrat:     

1. Letni čas, ko pobiramo poljske pridelke. 
2. Črna poljska ptica, pojavlja se predvsem jeseni.   
3. Tuje ime za bombažno tkanino (poglej etiketo 

na majčki). 

4. Ustanova, kamor napotijo problematične mladostnike. 
5. Mesec, v katerem se konča šola.  
 

S pomočjo številk vnesi črke v zunanji okvir, kjer boš prebral  

nekaj povezav med ogljikovimi atomi. 

 

 

7.   Določi vrsto vezi in gradnike, ki molekulo sestavljajo.   

 

Ime snovi Formula Vrsta vezi Osnovni gradniki 

vodikov klorid HCl                ioni 

natrijev fluorid NaF   

ogljikov dioksid CO2           *polarna           *nepolarne molekule 

kalcijev oksid CaO   

metan CH4          *polarna            *nepolarne molekule 

voda        H2 O   

 

8.   Katera ugotovitev o ogljiku je pravilna?  

      A.  Ima štiri zunanje elektrone.   C.  Spojina s kisikom ima formulo CO3. 

      B.  Spojina z vodikom ima formulo CH3.  Č.  Ogljik lahko tvori pet kovalentnih vezi. 

       D.  V ogljikovem dioksidu tvori ogljik ionske vezi. 

 

 

9. Kateri model predstavlja slika?                               ____________________________. Kakšna je njegova  
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                                                                                    kristalna struktura? ____________________________ 

                                                                                    Značilne lastnosti so: ___________________________ 

                                                                                   _____________________________________________    

    

10.  Voda je odlično polarno topilo. Kaj to pomeni?  

      (Spomni se poskusa, ki smo ga izvedli pri pouku, rešil-a si tudi preglednico v DZ na strani 45 in U stran  

      65) 

 

 

       Cikloheksan je nepolarno topilo. Kaj to pomeni?____________________________________________ 

 

11.  *Zakaj natrijev klorid v kristalu (trdna snov) ne prevaja električnega toka,  v raztopini in talni pa prevaja.   

 

 

4.URA MATEMATIKA ANDREJA ŠPAJZER 

GRADIVO JE V SPLETNI UČILNICI. 

 

4.URA MATEMATIKA      DANICA GOBEC  
 

1. V zvezek zapiši naslov   DOLŽINA KROŽNEGA LOKA (Učb. str. 165, 166) 
 Kaj je lok, kaj je središčni kot, obseg kroga in kako ga izračunamo že veš! (Če se ne spomniš, ponovi in šele 

nato začni z delom!) 

 

2. (Ne tiskaj, ne prepisuj, ampak preberi in poskušaj razumeti!) Zanima nas odvisnost krožnega loka od polmera in  

središčnega kota: 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zvezek preriši preglednico  učb. str. 165. 

4. Kako bi izračunali   DOLŽINO KROŽNEGA LOKA? (Poskušaj razumeti, ne prepisuj!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Učb. str.165, spodaj – prepiši pravilo iz okvirčka in se ga nauči! 

6. V Zbirki nalog, 2. del, str. 113 – ZGLED 6 je v tabeli prikazana utemeljitev obrazca za dolžino krožnega loka! 
Prepiši jo in poskušaj razumeti! 

7. Učb. str.166 – v zvezek reši REŠENE PRIMERE (Riši tudi skice, drugače ne boš razumel!) 

 

8. Reši  naloge 1, 2,3/ Učb. str.  167. Če zmoreš, reši še naloge 4,5,6. 
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5.URA SLOVENŠČINA ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA 30. 3. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

Sedaj smo se s Povodnim možem zares ukvarjali že zelo konkretno. 

Do sedaj bi vsaj približno moral/-a razumeti vsebino, znati nekaj povedati o Urški in poiskati nekatera pesniška sredstva. 

Danes boš spoznal/-a, kaj je ONOMATOPOIJA ali PODOBNOGLASJE in kaj so značilnosti BALADE. 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer te čakajo pesniška sredstva, ki sem jih poiskala jaz, in natančna navodila za nadaljnje 

delo. 

Če imaš z dostopanjem do spletne učilnice še vedno težave in do gradiva ne moreš, mi piši na moj e-naslov, z veseljem ti 

bom pomagala do gradiva, potrebnega za uro, na drugačen način. 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

5. URA  ANGLEŠČINA KACJAN 
 

NAVODILA SO V SPLETNI UČILNICI. 

 

 

6.URA BIOLOGIJA  

 

Nadaljuj delo od prejšnje ure. Navodila so v spletni učilnici. 
 


