
8. A 
 

POUK NA DALJAVO - ČETRTEK, 9. 4. 2020 
Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici. 

 predmet 
1 KEM 
2 SLJ 
3 LUM 
4 ŠPO 
5 MAT 
6 NI2 
  

 

1.     KEM                

REŠITVE /   VIRI ELEMENTOV IN SPOJIN V NARAVI 
 
1. V naravi je mnogo elementov in spojin. Naštej vire, iz katerih jih pridobivamo. 

…zrak, voda in zemeljska skorja.           
 

2. Viri naravnih snovi so obnovljivi in neobnovljivi. Navedi po dva primera za:    
obnovljive snovi: les, voda  neobnovljive snovi: železo, premog  

             
Pojasni, zakaj moramo npr. s premogom, nafto in zemeljskim plinom ravnati skrbno.  
...njihove zaloge so omejene. 

 
 

Zrak 
 

1. Kaj je zrak? …zmes plinov               
 

2. Opiši sestavo zraka.            
…dušik, kisik, žlahtni plini, ogljikov dioksid 
Katerega plina je največ?  ...dušika. 
 

3. Pojasni, zakaj je zrak pomemben.             
… dihanje, gorenje, v kemijski industriji za pridobivanje plinov. 

 

4. Poimenuj proces, pri katerem v naravi kisik:         
A   nastaja  pri fotosintezi  B   se porablja   pri dihanju, gorenju 

 
 
 

Voda 
 

1. Dopolni povedi.            
Voda pokriva tri četrtine Zemljine površine. Voda je neusahljiv vir hrane 
in različnih spojin, elementov.  

 

2. Navedi snovi, ki jih pridobivajo iz morske vode                                                                    
        
A   tri elemente,                  B  najpogostejšo spojino 



… brom, jod, magnezij        … natrijev klorid 
Zemeljska skorja 
 

1. Naštej vire različnih elementov, ki jih najdemo v zemeljski skorji.      
… rude in minerali 

 

2. Na črto pred levim stolpcem vpiši ustrezno črko iz desnega stolpca.     
 

C   minerali     A   svinčev sulfid 
B   druga najbolj razširjena kamnina  B   kalcijev karbonat 
D   kremen      C   spojine z značilno kristalno zgradbo 
Č   kamnine     Č   trdne zmesi mineralov 
A   sulfidna  ruda     D   najbolj razširjen mineral  
F   rude      E   samorodni elementi; žlahtne, nereaktivne 
E   zlato, platine, baker…              kovine 

F   kamnine, ki vsebujejo minerale, iz katerih                   
            pridobivamo kovine 

 
3. Oglej si preglednico št. 2, nato odgovori na vprašanja.       

A   Kako imenujemo rudo, iz katere pridobivamo aluminij?   … boksit 
B   Katera je najpogostejša spojina v cinabaritu?    … živosrebrov sulfid 
C   Katero kovino pridobivamo iz:  

 galenita? … svinec    hematita?  … železo 
 

4. V naravi najdemo kalcijev karbonat v več oblikah. V katerih?                     
… apnenec, kreda in marmor 
 

Zapiši kemijsko formulo kalcijevega karbonata.   CaCO3 

 

5. Kalcijev karbonat je najpomembnejša spojina v apnencu.              
A   Ob segrevanju apnenca pri 900 – 1000 oC dobimo žgano apno ali kalcijev oksid in plinasti 
      ogljikov dioksid.  
      Zapiši urejeno kemijsko enačbo ter označi agregatna stanja reaktantov in produktov. 
 
 CaCO3 (s)                          CaO (s)    +    CO2 (g) 

 

B   Pri raztapljanju kalcijevega oksida v vodi nastane kalcijev hidroksid.  
      Zapiši urejeno kemijsko enačbo ter označi agregatna stanja reaktantov in produktov. 
 
 CaO (s)    +     H2O (l)         Ca(OH)2 (s) 

 
 

6. V vsakdanjem življenju se žgano in gašeno apno pogosto uporabljata. Navedi področja uporabe.   
…v gradbeništvu in v poljedelstvu    



 
7. Oglej si histograma najpogostejših elementov v Zemljini skorji in v morski vodi. Podatke         

   
uporabi pri reševanju nalog. 

 
 

Najpogostejši elementi v Zemljini skorji      Najpogostejši elementi v morski vodi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A   Katerega elementa je največ v Zemljini skorji?  … kisik     
 

B   V morski vodi je največ kisika in vodika, v Zemljini skorji pa je drugi najpogostejši element     
      silicij.  
 

C   V Zemljini skorji je 100 – krat več kalcija kot v morski vodi.  
 

Č   Po zastopanosti v morski vodi je četrti element natrij. Na katerem mestu je ta element v Zemljini skorji?  
      šestem. 
 

 

2.  SLJ 

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 9. 4. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

danes se bomo v spletni učilnici naučili značilnosti ROMANCE in ASONANCE. Le kaj bi to bilo? 

Pričakujem te z razlago, zato se mi pridruži.  

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

 

 

 

 



 

2.  LUM 

 

FOTOGRAFIJA 

(2 URI TEORIJE, 2 URI PRAKTIČNEGA DELA) 

 

PRVI DEL: TEORIJA 

Preštudirali boste teorijo v iUčbeniku za Likovno umetnost 8 https://eucbeniki.sio.si/index.html 

 (snov je primerna od 6.-9.r. vsi boste dobili to nalogo, ker bo zanimivo potem primerjati). 

V kazalu poiščite poglavje FOTOGRAFIJA.  

 

 

Poglavje dobro preberite, po potrebi večkrat.  

Osredotočite se na FOTOGRAFSKE ZVRSTI. 



 

 

Rešite naloge na koncu poglavja (str. 116 - 118 

 

 

DRUGI DEL: PRAKSA 

Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti. 

• reportažna fotografija 
• dokumentarna fotografija 
• portret 
• arhitekturna fotografija 
• krajinska fotografija 
• žanr 
• športna fotografija 
• umetniška fotografija 



Med vsemi zvrstmi si izberi 4, ki jih boš podrobneje predelal. Posnemi fotografije izbranih 
zvrsti, jih obdelaj (ali pa ne) v programu za urejanje fotografij.  

Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR, UMETNIŠKO FOTOGRAFIJO. 
Fotografije lahko posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, če ga imate doma.  

Če karkoli od tega nimaš, pa poišči na spletu fotografije, ki ustrezajo izbranim zvrstem. Vendar 
moraš v tem primeru navesti vir fotografije (pod fotografijo navedeš avtorja fotografije, če je znan in 
kopiraš povezavo, kje si fotografijo našel – če komu to ne bo jasno, mi piši).   

 

Vse 4 fotografije prilepi pod tabelo o samooceni, ki sem jo priložila v wordovem dokumentu. 
Dokument poimenuj z imenom in priimkom. Celoten word dokument mi pošlji na e-mail (ne v ea).  

Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-PORTRET, MOJA 
NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …). 

  

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

Spodnja tabela,  ti je v pomoč, da se samooceniš, in s tem preveriš, če si izdelek naredil po navodilih 
in da česa ne zgrešiš. 

 

Tabelo ti pošiljam tudi v samostojnem word dokumentu (v ea). Tja, pod tabelo prilepi fotografije.  

Kako to narediš so tudi navodila v easistentovi učilnici. 

 

Kot končni izdelek mi pošlješ en word dokument z izpolnjeno tabelo in 4 fotografijami.  

 

KRITERIJI - SAMOOCENJEVANJE Možne 
točke 

Dosežen
e točke 

1. Preštudiral/a sem fotografske zvrsti 5  

2. Izbral/a sem si 4 zvrsti 5  

3. Posnel/a 4 fotografije izbranih zvrsti 5  

4. Vsaka fotografija ima naslov in napisano zvrst 5  

5. Fotografije sem prilepil pod tabelo 5  

6. Učiteljici sem poslal 1 word dokument na e-mail 5  

 
 
Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici. 
 
Bodite radovedni in ustvarjalni ter pazite na zdravje 
Urška Juhart 
E-mail: urska.art@gmail.com  
 
 
 



3.  ŠPO 

 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi Tabata. 
To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni tako, te 4 minute 
znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. Zatem 
počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, »mountain 
climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih izvajamo 
pri uri športne vzgoje. 

 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne? 😊 

 



5.  MAT 

OBSEG IN PLOŠČINA SESTAVLJENIK LIKOV – utrjevanje 

1. Izračunaj obseg in ploščino sestavljenega lika.  

    V zvezek nariši skice likov, izpiši podatke, izračunaj, slikaj, pošlji! 

a)                                                         b)                                          c) 

 

 

 

 

 

d)                                                                e)                                           f)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Če želiš več, rešuj naloge: 

 UČB -  stran 175/Zmorem tudi to  
 ZN: A-VAJE: srt. 120/19, 20;   B-VAJE: str. 127, 128/ 30, 31 ; C-VAJE str.137, 138/ 22, 23, 24  

  

3. Če naletiš na težave, PIŠI! 

 

 

 



6. NI2 

ČETRTEK, 9. 4. 2020 & TOREK, 14. 4. 2020 

 

Pozdravljeni dragi 8-šolci.  

V prilogi najdete rezultate svojih oddanih preverjanj. Nekateri ste odlično opravili delo, saj 
kljub napakam vem, da je delo vaše (in da to ni delo staršev, prevajalnika, itd.)  

Naslednji dve uri bomo še namenili tej snovi, ampak se je bomo lotili iz nekoliko drugačne 
smeri.  

Najprej za uvod reši naslednji dve interaktivni nalogi. Spregaj glagole, pazi na ustrezno 
končnico. Na koncu se ne pozabi preveriti tako, da klikneš na modro puščico desno spodaj.  

 https://learningapps.org/view9688032 
 https://learningapps.org/view2866140 

Sedaj sledi naslednja naloga, prav tako interaktivna. Odpri povezavo in zagledal boš 
sestavljanko. Na vsakem delu je zapisan glagol, ki pa lahko velja (glede na končnico, samo za 
eno osebo. Za vsak glagol zgoraj izberi ustrezno osebo (najprej osebo nato glagol). Če boš 
vse pravilno razporedil/a sledi naloga, ki jo najdeš v spletni učilnici (brez skrbi, kratka je).  

 https://learningapps.org/view4230965 

 

Zdaj pa še zadnja naloga. Osmerosmerka te čaka na spodnjem naslovu. Iščeš enostavne 
glagole, ki jih že vse poznaš. 

 https://learningapps.org/watch?v=pr69hg35t20 

 

Ko glagole najdeš, si jih izpiši. Vsi so v nedoločniku, ne? Imajo torej končnico      –en. 
Uporabi jih in zapiši kratek potek svojega dneva. Da se izognemo napakam, ki si jih delal/a 
pri prejšnji nalogi upoštevaj naslednje: 

 Zapisuj kratke povedi.  
 Izbiraj med: 

o OSEBA + GLAGOL + … 
o URA/DAN/DEL DNEVA/DANN + GLAGOL + OSEBA + … 

 Ker pišeš svoj potek dneva, bodo verjetno vsi glagoli imeli končnico –e.  

 

Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

Mojca Kacjan 


