
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - TOREK, 21. 4. 2020 
 

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 FIZ 
2 DKE 
3 MAT – sk.1 
4 TJA -  sk. 2 
5 ŠPO - deklice 
6 ŠPO - fantje 
6 NI2 
7 KEM 

 

1.        FIZ 8.   razred                                                                               J. Rajšek 

Cilji današnjega dne:  
- Veš, da je  tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno. 

 
1.IZVEDI NALOGO PRI EKSPERIMENTU 
2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 
3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI POD ZAPISKE.. 

 
PONOVITEV Snov smo že obravnavali. . 

1. Kolikšna je bila površina tvojega stopala? 
2. S kolikšno silo teže deluje povprečno človeško telo na tla? (oceni) 
3. Izberi pravilen odgovor. 

1m2= 0,1 dm2            1m2= 100 dm2            1m2= 1000 dm2    

1 ar= 1000 m2   1 ar=0, 1 m2   1 ar= 100 m2    
5 m2=  0,0005 ha  5 m2=  0,005 ha  5 m2=  0,05 ha 
 
EKSPERIMENT 

 
Z obema stopaloma stojiš trdno na tleh. Skoncentriraj se na silo svojega telesa na tla. Med njima deluje 
ZAKON O VZAJEMNEM UČINKU. 

A) Dvigni eno nogo, in poskusi določiti silo stopala na tla. 
B) Stopi z obema stopaloma na tla. Povzpni se na prste in poskusi določiti silo stopala na tla. 
C)  
                                                                 Naredi sklece ob steni ali ob mizi tako, da se enkrat opreš s 

celotnima dlanema, drugič se opreš samo z dvema prstoma.  
 
 
 
 
Če si vaje  izvedel pravilno, si spreminjal fizikalno količino, ki ji 
rečemo TLAK.                                                                                        

 



ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 
Preberi si snov v učbeniku na str. 110, 111. Če učbenika nimaš, poglej na spletni strani:  
https://eucbeniki.sio.si/fizika8/168/index.html str. 205 in 206. 
 

Oznaka za tlak je  p.  (mala tiskana črka) 
                                                                 sila, ki je pravokotna na podlago 

Formula za izračun tlaka je   p=            enota [ ] 
                                                                  površina na katero pritiska sila      
                                                                                                                                                

   
               Tlak je količnik med silo, ki je pravokotna na podlago in  
                 ploščino ploskve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Izračunaj tlak pod enim stopalom človeka. 

 
 
 

                               Površina mojega stopala je    S=______cm2 

                                                Sila teže povprečnega človeškega telesa  Fg= __800__ N 

                                  p=
ி

ௌ
= _____ 

ே

ଶ
 

 
                                    
 
 
POŠLJI FOTOGRAFIJO IZRAČUNA TLAKA POD ENIM STOPALOM ČLOVEKA. 

 
Da snov dobro utrdiš, si poglej spletne povezave,  kjer so tudi interaktivne vaje. 
http://www2.arnes.si/~osngso3s/tlak_fi.htm 
http://www2.arnes.si/~sopbbezn/03%20Tlak/tlak_tt.htm 
 
 
Lep pozdrav. 
 

 

S 



2.   DKE                                                                                                                N. Jesenko 

 

DKE 8. a, 20. 4. 2020, 21. 4. 2020 

Napiši podnaslov: EKONOMSKE PRAVICE 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 72 – 73 in s pomočjo vprašanj napiši zapiske v zvezek. 

1. Naštej ekonomske pravice državljanov Republike Slovenije. 

2. Poimenuj ministrstvo, ki se ukvarja s pravicami v zvezi z delom. Kdo je trenutni minister? (Namig: Uporabi vladne 

spletne strani). 

3. Naštej vrste lastnine. Pripiši primere. Lahko si pomagaš s podatki na spletnih straneh: 

http://www.intelektualna-lastnina.si/ 

http://www.uil-sipo.si/ 

4. Preberi 49. člen Ustave RS (str. 73). O čem govori? Vsebino povzemi s svojimi besedami. 

5. Katere možnosti iskanja zaposlitve poznaš? 

6. Zakaj je pravica do dela zelo pomembna? 

7. Prva in tretja naloga v Dejavnost, str. 74 (pregovor, spletna stran Zavoda za zaposlovanje). 

8. Oglej si posnetka: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683259?jwsource=cl%20; 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683260?jwsource=cl 

Kaj meniš, kako trenutne razmere vplivajo na pravico do dela in poštenega plačila? Kako država poskuša državljanom 

pri tem pomagati? 

 

Odgovori še na 4 vprašanja v zvezi z aktualnim dogajanjem: 

 
1. Katero od pravic z ukrepi proti koronavirusu država zagotavlja prebivalcem Slovenije? 
2. Napiši 3 ukrepe, ki jih je sprejela Republika Slovenija, da bi omejila širjenje koronavirusa. 
3. Ali je država s temi ukrepi omejila naše pravice? Katere? 
4. V kakšnem primeru lahko država omeji naše pravice? Za koliko časa? 

Tvoje odgovore na vprašanja v zvezi z aktualno situacijo  pričakujem v spletni učilnici. 

 
                                                                                                                                                                                    

3.  MAT 

POPRAVA PREVERJANJA ZNANJA – KROG 

Analiza preverjanja znanja te čaka v spletni učilnici. V primeru težav z dostopanjem, mi piši na: 
mojca.arcet@depo.si 

       

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

4. TJA 

    Hello 8th graders! 

Že smo vkorakali v torek. Najprej si preglej delovni list, ki si ga rešil in oddal prejšnjič. Rešitve so v prilogi. 

Danes pa boš preveril svoje znanje o poznavanju ekologije v tvojem delovnem zvezku. Reši naslednje naloge: 

stran 124/ naloga 46, 

stran 125/ nalogi 47, 48, 

stran126/ naloga 49. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

That is all for today. Enjoy your day. 

Mojca Vidmajer 

B2 – PAINT THE TOWN GREEN 

(učbenik, stran 122) - REŠITVE 

 

1) Razmisli o zeleni barvi. V miselni vzorec vpiši vse, česar se spomniš ob tej barvi oziroma kar s to barvo povezuješ.  

 

           broccoli           a tree 

            an apple 

 

 

 

 

             a lake 

                                                                                                                                    a lizard 

           a cactus 

             

2) Preberi besedilo Paint the town green v učbeniku na strani 122. S pomočjo besedila prevedi naslednje besede in 
besedne zveze. Lahko si pomagaš tudi s slovarjem.  

 

to be experienced biti izkušen, spreten, vešč 

to be inexperienced biti neizkušen 

to be green biti zelen, nezrel, neizkušen 



to be green with envy biti zelen od zavisti 

a greengrocer zelenjavar 

to grow greens gojiti zeleno zelenjavo 

a greenhouse ratlinjak 

to protect the environment varovati, zaščititi okolje 

to recycle materials reciklirati stvari, material 

to have green fingers biti dober vrtnar, znati z rastlinami 

a green woodpecker zelena žolna 

a greengage ringlo 

to go ahead iti vnaprej, zelena luč, znak za začetek 

to stand up for the nature zavzemati se za naravo 

to start thinking green začeti razmišljati ekološko 

to have the green light imeti zeleno luč 

3a) Reši Eko-kviz, ki ga najdeš v učbeniku na strani 123. Odgovore na posamezna vprašanja si zapisuj v spodnjo 
tabelo.  DOBIL SI SVOJE REŠITVE. 

 

1 4 7 10 

2 5 8 11 

3 6 9 12 

 

3b) Za vsak odgovor A dobiš 1 točko, za vsak odgovor B dobiš 2 točki in za vsak odgovor C dobiš 3 točke. Točke zapiši 
v zgornjo razpredelnico zraven odgovorov. Seštej točke. Rezultat si lahko prebereš v učbeniku na strani 124 zgoraj. 
Na spodnje črte svoj rezultat prevedi.  PREVEDEL SI SVOJ REZULTAT. 

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________ 

 

3c) V kvizu najdi prevode naslednjih besed in besednih zvez.  

 

a bottle bank zabojnik za steklenice 



a hose pipe cev za zalivanje 

a hose pipe ban prepoved zalivanja vrta 

a wastepaper basket koš za papir, smeti 

litter smeti 

a dustbin kanta za smeti  

 

4a) V učbeniku na strani 124 si oglej nalogo 3a – So what should we do about energy and rubbish? Nasvete preberi 
in nekatere izmed njih tudi prevedi v spodnji tabeli.  

 

to pollute the environment onesnaževati okolje 

a resource vir, sredstvo 

coal premog, oglje 

lead-free petrol neosvinčeni bencin 

public transport javni prevoz 

to waste electricity porabljati elektriko 

an energy-saving light bulb energijsko varčna žarnica 

a nuclear power station jedrska elektrarna 

to re-use old things ponovno uporabiti stare stvari 

a returnable bottle povratna steklenica 

a plastic container plastična posoda; embalaža; zabojnik, kontejner 

a can bank zbirališče; zabojnik odpadnih pločevink 

a battery bank zabojnik za odpadne baterije 

a tap pipa 

to sort and recycle the rubbish razvrstiti; ločevati in reciklirati odpadke 

to refuse something  zavračati; zavreči nekaj 

a wrapping embalaža; omot; ovoj 

 

4b) Še enkrat si oglej nalogo in dopolni povedi z modalnimi glagoli. Pri vsakem primeru zapiši dve povedi.  



 

Moral bi … 

I should …   

IZBRAL SI SVOJA PRIMERA IZ UČBENIKA. 

 

Ne bi smel … 

I shouldn't …   

IZBRAL SI SVOJA PRIMERA IZ UČBENIKA. 

 

Moram … 

I must …   

IZBRAL SI SVOJA PRIMERA IZ UČBENIKA. 

 

Ne smem … 

I mustn't …    

IZBRAL SI SVOJA PRIMERA IZ UČBENIKA. 

 

4c) Še enkrat si oglej nalogo in dopolni tabelo tako, da boš v vsak okvirček zapisal/a vsak eno stvar, s katero 
ohranjamo gozdove / vodo / ozračje / energijo.  

 

save the forests save water save the air save energy 

 

 

   

 

SAVE THE FORESTS 

We should collect and recycle newspapers. 

We shouldn’t burn old newspapers on the fire. 

We should use recycled paper. 

We should use both sides of writing paper. 

We should reuse envelopes. 

We shouldn’t pollute the environment. 

You should reuse carrier bags. 

 

 

SAVE WATER 

You shouldn’t throw rubbish into rivers/ into the sea. 



We should take showers, not baths. 

We must turn off the taps when possible. 

 

SAVE THE AIR 

We should walk or cycle, and not use cars. 

We should share cars when we can. 

We must use lead-free petrol. 

We should use public transport. 

 

SAVE ENERGY 

You must be careful with the Earth’s resources. 

We mustn’t use up all our coal and oil. 

We must turn off the lights when we leave a room. 

We mustn’t leave the TV on all the time. 

We mustn’t waste electricity. 

We should use energy-saving light bulbs. 

We should use energy carefully. 

We must use less energy. 

We should use energy from the sun. 

We should build nuclear power stations. 

We mustn’t throw away everything. We can re-use old things. 

We must save glass bottles and put them in bottle banks. 

 

5) Pri recikliranju in ponovni uporabi moramo vedno biti pozorni na različne materiale. Oglej si jih, jih prevedi in 
zraven zapiši vsaj eno stvar, ki je narejena iz omenjenega materiala.  

 

 

 

 Translation Things made of … 

metal kovina a car 

plastic plastika a toy 

clay glina a pot 

glass steklo a jar 

paper papir a book 

wood les a chair 



porcelain/ china porcelan a cup 

iron železo a gate 

rubber guma a tyre 

 

                                                                                                                                                                                    

5.  ŠPO - dekleta 

 
ZUMBA je fitnes program, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil kolumbijski plesalec in koreograf Alberto 
"Beto" Perez. To je vadba, ki združuje aerobiko in različne vrste plesov (reggaeton, hip-hop, salso, sambo, mambo, 
merengue in mnoge druge), spremlja pa jo energična latinoameriška glasba. Vadbo tedensko obiskuje okoli 15 milijonov 
ljudi, in sicer na 200.000 lokacijah v 180 državah. 

Začetki Začetnik zumbe je plesalec, koreograf in inštruktor aerobike Alberto »Beto« Perez. Šolal se je na plesni akademiji, 
delal kot koreograf z znanimi glasbeniki in vodil ure aerobike v svojem domačem mestu Cali v Kolumbiji. Zumbo je razvil 
popolnoma po naključju leta 1986, ko je na svojo uro klasične aerobike pozabil prinesti predpisano glasbo, zato je 
improviziral in uporabil zgoščenke, ki jih je imel takrat pri roki. Na njih je bila posneta latinoameriška glasba, ki klasični 
aerobiki ni povsem ustrezala. Perez je zato koreografijo in korake na hitro prilagodil ter nevede ustvaril bodočo svetovno 
vadbeno senzacijo. Taka vadba je kmalu postala izredno priljubljena med njegovimi učenci. Po začetnem uspehu v 
Kolumbiji je leta 1999 zumbo predstavil še v Združenih državah, dve leti po tem pa je skupaj z Albertom Perlmanom in 
Albertom Aghionom registriral blagovno znamko »Zumba«, ki je danes uveljavljena v 180 državah po svetu. Poleg različnih 
fitnes programov podjetje ponuja še športno opremo, oblačila, modne dodatke in celo videoigre. 

Glasba in vadba Zumba je dinamična plesno-športna vadba, zasnovana na principu intervalnega treninga. Vadba poteka 
v skupinah, ki jih vodi inštruktor, in traja približno 60 minut. Začne se z ogrevalnimi vajami, kjer se ogrejejo mišične 
skupine zadnjice, rok, nog in trebuha. Po ogrevanju sledi od 40 do 45 minut vadbe, ki jo spremlja latinoameriška in pop 
glasba. Vadba združuje različne kombinacije korakov, ki izvirajo iz plesov kot so reggaeton, salsa, samba, hip-hop, rumba, 
mamba in številni drugi. Konec vadbe je namenjen umiranju in ohlajanju telesa. Ker so koreografije sestavljene iz 
enostavnih osnovnih korakov, ki jim je lahko slediti, je vadba primerna za vsakogar. Zahtevnost vadbe je prilagojena 
posameznikom, saj je kombinacije mogoče izvajati v lažjih ali težjih različicah. Beseda "zumba" v kolumbijskem slengu 
pomeni »gibati se hitro in se pri tem zabavati«, kar je tudi primarno vodilo vadbe.  
 
Učinki Zumba predstavlja dinamičen aerobni trening, ki pripomore h krepitvi telesa, izgubi maščobe in boljši splošni 
telesni pripravljenosti. Zumba vključuje celotno telo in skoraj vse skupine mišic. Po eni uri vadbe telo porabi okoli 300-
600 kalorij, število pa je odvisno od starosti, spola, intenzivnosti vadbe in drugih dejavnikov. Ob redni vadbi se izboljšuje 
koordinacija gibov, ravnotežje, fleksibilnost, vzdržljivost in telesna drža. Vadba vpliva tudi na sproščanje endorfinov in 
nevrotransmitorjev, ki izboljšujejo počutje in iz telesa izločajo stresne hormone. 
 

Dovolj teorije. Čas se, da se v ZUMBI preizkusite tudi same.  Uživajte!! 

https://www.youtube.com/watch?v=0OLiAtvhmpo 



MOTORIKA 
 
V šoli na urah športa je pogosto veliko govora o motoriki otrok oziroma 
njihovih motoričnih sposobnostih. Predvsem v spomladanskem času, 
bolj natančno meseca aprila, ko na vseh osnovnih šolah in tudi srednjih 
šolah po Sloveniji izvajamo tako imenovana testiranja za športno-
vzgojni karton (ŠVK). Kaj pa pravzaprav želimo in kaj je namen 
testiranj ŠVK? Kaj so motorične sposobnosti, katere poznamo, kako jih 
razvijamo in za kaj so pomembne? Da bi si znali odgovoriti na 
zastavljena vprašana, se bomo v tem teoretičnem sklopu posvetili razlagi 
motoričnih sposobnosti. 
 

MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 
 

Vsi ljudje na svetu imamo motorične sposobnosti. Potrebujemo jih tudi za najpreprostejša dnevna opravila, 
premike in naloge. Obstaja več motoričnih sposobnosti, natančneje 6 in sicer: gibljivost, moč, koordinacija, hitrost, 
ravnotežje in preciznost (natančnost)! Prav vsi ljudje na svetu jih imamo vseh šest, a različno dobro razvite.  
 
Motorične sposobnosti se lahko razvijajo (trenirajo, izboljšajo) a ne vse enako, četudi v trening vložimo enako 
truda in časa. To pa zato, ker ima vsaka motorična sposobnost različni koeficient prirojenosti – ta pove, kolikšni del 
posamezne motorične sposobnosti je prirojen (zapisan v našem dednem materialu in tako določen ob rojstvu) in kolikšni 
del ostane na voljo za razvoj in izboljšanje s treningom. Primer: motorična sposobnost hitrost ima koeficient prirojenosti 
med 80 in 95 procenti, kar pomeni: 

1. da je motorična sposobnost hitrost v veliki meri prirojena (tako nam je lahko v 80 - 95 procentih prirojeno, da 
smo hitri ali pa nam je v 80 - 95 procentih prirojeno, da smo počasni). Tako da tisti, ki so hitri, so se hitri že 
rodili, s treningom pa so lahko še hitrejši. Medtem ko nekdo, ki po svoji naravi ni hiter (ima dedno prirojeno da 
je počasen) bo le s težka ali nemogoče tekmoval s tistim, ki ima hitrost že prirojeno na visoki ravni. 

2. da lahko na razvoj te motorične sposobnosti s treningom vplivamo le v obsegu 5 do 20 procentov (s treningom 
lahko vplivamo zgolj na razvoj tistega procenta motorične sposobnosti, ki ni prirojen – kar je pri hitrosti le v 
obsegu 5 – 20%). 

 
Razumevanje zapisanega je izjemno pomembno pri usmerjanju otrok in športnikov na njihovi 
športni/profesionalni poti, predvsem pa je pomembno pri sestavi vadbe za razvoj športnika ali otroka.  
Kot omenjeno, so motorične sposobnosti, opredeljene na podlagi objektivnih merjenj rezultatov (pridobljenih na podlagi 
testiranj velikega števila ljudi z merskimi inštrumenti) sledeče:  
 

1. gibljivost,  
2. moč,  
3. koordinacija,  
4. hitrost,  
5. ravnotežje in  
6. preciznost. 

 
Mnogi med motorične sposobnosti prištevajo tudi vzdržljivost, ki pa je dejansko funkcionalna in ne motorična 
sposobnost, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega in krvožilnega sistema.  
 

       

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

6. ŠPO – fantje in  SDP                                    

VADBENA LESTEV 

 

1. Zunaj si nariši ali označi vadbeno lestev kot kaže slika (krede, palice, kamenčki...) lahkotudi notri če nimaš 
možnosti zunaj 

          

 
2. Ogrevanje (10 krogov teka naprej-nazaj okrog lestve, 5 krogov bočnega gibanja okrog lestve-pogled je 

usmerjen v isto smer cel čas gibanja) 
3. Kroženja 8x (glava, ramena, komolci, zapetja, roke, boki, kolena, gležnji) 

4. 10 poskokov s koleni čim višje, 10 sklec, 10 počepov 
5. Opravi vaje na vadbeni lestvi 

 
6. Preberi besedilo o motoriki (preverjanje naslednji teden) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk 

 

 

 

7.  NI2 

TOREK, 21. 4. 2020 & ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Pozdravljeni, dragi 8-šolci.  

Začnimo danes najprej malce z gibanjem. Zapleši in zapoj, če se le da zunaj na svežem zraku, 
da se tvoja pljuča in možgančki napolnijo z energijo in svežim zrakom. 

Sedaj sledi pa nekaj dela, prav?  



Za današnjo uro potrebuješ ta navodila, pisalo, zvezek in delovni zvezek (če ga seveda imaš). 
Domačo nalogo lahko oddaš po delih, saj imaš čas do petka, 24. 4. 2020. 

 

1) Oglej si naslednjo sliko:  

 

2) V zvezek pod naslov TINAS WOCHENPLAN prevedi naslednje besede, ki so omenjene 
na sliki: 

die Woche  
der Vormittag   
der Nachmittag   
das Schwimmbad  
gehen  
zu Hause  
nach Hause  
bleiben  
die Klassenarbeit   
lernen  
die Fahrt  
besuchen  

*Lahko si pomagaš tudi s tem PONS slovarjem.  

3) Verjetno si že ugotovil/a, da gre za Tinin potek dneva. Sedaj ti prevzemi vlogo Tine, jaz pa 
se bom prelevila v novinarko. Odgovori na moja vprašanja v celih povedih in jih zapiši v 
zvezek. Zapis fotografiraj in pošlji na mail mojca.2906@yahoo.de  



 

a) Was machst du am Montagnachmittag?  
b) Gehst du am Dienstagnachmittag in den Tennisclub?  
c) Wohin gehst du am Mittwochnachmittag? 
d) Was machst du am Donnerstagnachmittag? (pazi, 2 glagola, verjetno 2 povedi) 
e) Was machst du am Freitagnachmittag?  
f) Was machst du am Samstagvormittag? (pazi, deljiv glagol) 
g) Wohin gehst du am Samstagnachmittag? 
h) Was machst du am Sonntag? 
i) Wohin gehst du von Montag bis Freitagvormittag? 

*PS: nagrada tistemu/tisti, ki to naredi brez napak.  

 

4) Kadar odgovarjaš na vprašanja WOHIN (KAM?) moraš paziti na naslednje: 

Was ist das? / Kaj je to? – 1. sklon Wohin gehst du? / Kam greš? – 4. sklon 
das Schwimmbad  
das Kino 
das Restaurant 

in das (=ins) Schwimmbad 
in das (=ins) Kino 
in das (=ins) Restaurant 

die Schule 
die (Musik/Sprach)schule 
die Kirche (cerkev) 

in die Schule 
in die (Musik/Sprach)schule 
in die Kirche 

der (Tennis/Golf…)club  
der Sportplatz 

in den (Tennis/Golf…)club 
auf den Sportplatz  

     *Se še spomnite, vedno komplicirajo le moški  

 

5) Oglej si naslednji zapis o Tini, ker ti bo v nadaljevanju v pomoč.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) V delovnem zvezku na strani 12 reši nalogo 10. Naloga je podobna Tinini, le da je glavna 
oseba sedaj Stefan. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in pošlji na mail 
mojca.2906@yahoo.de  

 

 

 

 

 

7) V delovnem zvezku na strani 13 reši nalogo 11. Pomagaj si z zapisom v zvezku, ki si ga 
naredil/a pod točko 4. Zapis v (delovnem) zvezku fotografiraj in pošlji na mail 
mojca.2906@yahoo.de  



 

 

 

 

 

 

 

 

PS: tečaj katerega koli jezika je moškega spola, picerija pa ženskega.  

 

Tako. Tvoje delo za ta teden je končano.  

Kot rečeno, domačo nalogo je potrebno oddati do petka, 24. 4. 2020 Oddaš jo lahko: 

- v spletni učilnici 

- v našem kanalu 

- na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de 

- še vedno pa so na voljo tudi telegrami pošte Slovenija, golobi pismonoše, Harry-jeva sova, 
Morsejeva abeceda, … 

 

 

Želim ti MAKSIMALNO lep dan. 

Mojca Kacjan  
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5. ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU 
 ponovijo in nadgradijo znanje o virih elementov in spojin v zraku, Zemlji in morski 

vodi. Nato spoznajo pojma relativna atomska masa in relativna molekulska masa; vrednosti 
Ar in Mr   V nadaljevanju spoznajo 
kovinsko-nekovinske lastnosti elementov in njihovo lego v periodnem sistemu. S poskusi 
ugotavljajo reaktivnost alkalijskih in zemeljsko alkalijskih kovin ter lastnosti njihovih 

Sledi kratka 

fosforja ter . Spoznajo, kaj so nanodelci in zakaj so pomembni. S testom na 
 

 
5.1 Viri elementov in spojin v naravi 

Zemljini skorji in morska voda. 
 
1. Katere elemente najdemo v Zemljini skorji? 
a)  

  
 
b)   
 Sledi mu silicij. 
 
c) natrijev oksid  Na2O 

kalcijev oksid   CaO 
  Fe2O3 

titanov dioksid  TiO2 
magnezijev oksid  MgO 

  FeO 
silicijev dioksid  SiO2 
aluminijev oksid  Al2O3 

 
) Kalij je zelo reaktiven.  

 
2.  

a) Apnenec je takoj uporaben kot gradbeni kamen. 
b) : steklo, cement, apno in jeklo.  
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3. Morska voda je vir nekaterih elementov 
Formule spojin so: 
NaCl  MgCl2  CaCl2  KCl  SrCl2 

Na2SO4  MgSO4 CaSO4  K2SO4  SrSO4 

NaBr  MgBr2  CaBr2  KBr  SrBr2 

NaF   MgF2  CaF2  KF  SrF2 

 
 
5.2  
 
1.  

Opomba: 
ri tej nalogi izjemoma uporabljamo . 

V vseh drugih nalogah pa relativnimi atomskimi masami iz periodnega sistema 
odanimi  

 
 

 

 atoma masa

joda atoma masa
 = 

g 10  2,3

g 10  21
23

23

 = 9,1 

Atom joda je 9,1-  
 

 
 

(N)

(I) 

r

r

A

A
 = 

014

127

,
 = 9,1 

Atom joda je 9,1-  
 
2. Relativna atomska masa Ar 

a)  1 atom fosforja = 31 atomov vodika 
1 atom kroma = 13 atomov helija 

b)  
D U  I K     

   V O D I K  

    B A K E R 

  Z L A T O   

   K L O R   

    T E L U R 

 
3. Relativna molekulska masa Mr 

a) Mr(NH3) = 17,0  
Mr(H2CO3) = 62,0  
Mr(C5H5N) = 79,1 
Mr(P4O10) = 284  

 
b) Mr(C4H6O5) = 134,1 
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 c) Molekulska formula teobromina je C7H8N4O2.  
Mr(C7H8N4O2) = 180,1 

 
4.  

a)  

Spojina Mr v spojini w(N) 

N2O5 108,0 2  Ar(N) = 2  14,0 = 28,0 28,0/108,0 = 0,259 

N2O4 92,0 Ar ,0 = 28,0 28,0/92,0 = 0,304 

N2O3 76,0 Ar ,0 = 28,0 28,0/76,0 = 0,368 

NO2 46,0 Ar ,0 = 14,0 14,0/46,0 = 0,304 

NO 30,0 Ar ,0 = 14,0 14,0/30,0 = 0,467 
 

spojini s formulo NO. 
 

 kar iz formul oksidov. V NO je na 1 kisikov 
2 

vsebuje na en kisikov a  
 

b) Mr(C12H22O11 ,0 ,01 ,0 = 342 

w(C) = 
342

144
 = 0,421 

w(H) = 
342

222,
 = 0,0649 

w(O) = 
342

176
= 0,515 

w(C) +  w(H) +  w(O) = 0,421 + 0,0649 + 0,515 = 1,001 
 

 
 

Opomba:  

 
 
  


