
 

                                                                                                                                                                                                          

 

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.      
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… 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         
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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.                                                                                                                                                                                    

 

 

 
OGREVANJE: poglej posnetek in ponavljaj gibanje- NE PRESKOČI ZELO JE ZABAVNO! 

- https://www.youtube.com/watch?v=VgOpLObMlkw 

GLAVNI DEL: 

- VSAKO VAJO IZVAJAJ 30 SEKUND (na glas štej do 30 če nimaš časomerilca) 

- POČIVAJ 30 SEKUND (naredi požirek vode) 

- NALOGE PO ŽELJI OPRAVI 2X 

2. URA ŠPO    ČAS              OCVIRK                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=VgOpLObMlkw
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ZAKLJUČNI DEL:  opravi vse raztezne vaje (vsako držiš v položaju in šteješ počasi do 20) 

 
 

DODATNO (po želji) 

- 100 poskokov s kolebnico 
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                                  BOLEZNI DIHAL 
Navodilo z delo: 

Dobro si preberi in nauči spodaj opisane  bolezni dihal. (Učni list s vprašanji  o koronavirusu že imaš. Upam, 

da si odgovoril-a na vprašanja). Na drugi strani si 2- krat  preberi časopisni članek PLJUČA IN KAJENJE in 

izpiši bistvo (ključne besede so poudarjene). 

 

Koronavirus  ( glej učni list) 

 

Gripa 

Povzročajo jo virusi.  

Simptomi: glavobol, utrujenost, suh kašelj, kihanje, boleče grlo. 

 

Tuberkuloza 

Lahko je smrtno nalezljiva bolezen. 

Povzročijo jo bakterije, ki okužijo pljuča. 

Širi se po zraku (kašelj, kihanje). 

Znaki so: kronični kašelj, vročina, nočno potenje, hujšanje,…  

 

Angina 

Vnetje sluznice, nebnic (vnetje mandeljnov) 

Povzročijo jo bakterije. 

Znaki: povišana telesna temperatura, bolečina pri požiranju, glavobol, bolečina v trebuhu,… 

Zdravilo je penicilin. 

 

Astma  

(glej učbenik  str.43) 

 

Bolezen dihal. 

Vpliva na pretok zraka v pljuča in s tem otežuje dihanje. 

Simptom (znak): sopenje zaradi motenosti dihalnih poti. 

 

Pljučnica 

Je vnetje pljuč. 

Povzročajo jo bakterije in virusi. 

Simptomi: kašelj, bolečina v prsih, vročina, oteženo dihanje. 

Zdravi se lahko s cepivom ali antibiotiki. Spomni se na UL bakterije in virusi. 

 

Pljučni emfizem 

Slab pretok zraka. 

Simptomi: zasoplost, kašelj, nastajanje sluzi. 

Vzroki: tobačni dim, onesnažen zrak, kajenje. 

Kako nastane? 

Izpostavljanje dražečim vplivom povzroča vnetni odziv. Lahko pride do razkroja pljučnega tkiva, pljučnih 

mešičkov. Posledično se zrak nabira v pljuča. 

 

Bronhitis  

 O bronhitisu (kroničnem vnetju sapnic) govorimo takrat, kadar bolnik kašlja in izkašljuje vsaj tri mesece letno, 

dve leti ali več let zapored. Izmeček  je stalno ali občasno gnojen.  Pri bolniku je prisotna še zožitev dihalnih poti. 

 

Pljuča in  kajenje  
 

3. ura BIO    JERIN 
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Časopisni članek 

Avtor: Karmen Marinšek, dr. med. 

 

               Pljuča       kadilca         in          nekadilca  

 

                                                                                                

Že dolgo je znano, da je kajenje tobaka na prvem mestu med vzroki umrljivosti in obolevnosti, ki bi se jih dalo 

preprečiti. Je dejavnik tveganja za nastanek in hujši potek najpogostejših bolezni v evropski regiji: srčno-žilnih 

bolezni (zlasti ateroskleroza in z njo povezani zapleti), možgansko-žilnih bolezni (s posledično možgansko kapjo), 

kronične pljučne bolezni in pljučnega raka. Večina ljudi je s temi dejstvi seznanjena. Vprašamo se: zakaj potem še 

vedno kadijo? 

 

Tobačni dim, ki nastaja pri izgorevanju tobaka, vsebuje vsaj 250 strupenih kemičnih snovi, približno četrtina teh 

snovi je rakotvornih. Najbolj znane in nevarne so nikotin, katran in ogljikov monoksid. Nikotin je droga, ki v 

telesu povzroči takojšnjo sprostitev hormona adrenalina – ta telo stimulira in povzroči sproščanje sladkorja iz 

celic, zviša se krvni tlak, frekvenca dihanja in srčni utrip. A ta stimulacija ni trajna, po nekaj minutah ugasne, 

pride do depresije in izčrpanosti, kar kadilca žene, da vsakič znova prižge novo cigareto. 

Glavni rakotvorni dejavnik v cigaretnem dimu je katran (spojina, sestavljena iz nitrozaminov, aromatičnih 

aminov in policikličnih aromatskih ogljikovodikov). Najbolj s kajenjem povezujemo raka pljuč, saj pri kajenju 

vnašamo rakotvorne spojine neposredno v dihala. Poleg številnih znanstvenih dokazov o povezanosti kajenja z 

rakom pljuč nam posredno o tem govori tudi ugotovitev, da se starostna meja za zbolevanje znižuje, zboleva pa 

tudi vedno več žensk. To se ujema z znanim dejstvom, da kadi vedno več mladih in žensk. Rakotvornih spojin pa s 

kajenjem ne vnašamo le v pljuča, temveč tudi v druge organske sisteme, zato je kajenje dokazano povezano tudi z 

rakom žrela in grla, požiralnika, želodca, črevesa, sečnega mehurja in ledvice. Pri dovzetnih je kajenje lahko tudi 

sprožilec nastanka raka dojke, materničnega vratu, kožnega raka, raka trebušne slinavke in levkemij. 

S tobačnim dimom vnesene spojine niso le rakotvorne, pač pa tudi dražljive za sluznico. Ker je draženje večinoma 

ponavljajoče, prihaja do povečanega izločanja sluzi in s tem kroničnega bronhitisa. Kadilci in njihovi bližnji 

verjetno dobro poznajo tipičen kadilski kašelj (zlasti jutranji), ki je posledica le-tega. Draženje lahko privede tudi 

do nastanka emfizema – zmanjšane elastičnosti in propada sten pljučnih mešičkov in do kronične obstruktivne 

pljučne bolezni, ki dodobra okvari dihanje. Težava je v zanikanju: jutranjega kašlja kadilci ne obravnavajo resno 

in ga imajo za nekaj običajnega, težka sapa pa je sprva prisotna le ob naporih in jo pripisujejo le slabi telesni 

kondiciji. Zato prihaja do odlašanja v diagnostiki in bolezen odkrijemo pozno, ko je bolnik že invalid. Nastale 

škode ne moremo z ničimer popraviti, lahko le blažimo posledice. V napredovalem stadiju bolezni so bolniki 

pogosto odvisni od aparata, ki jim stalno dovaja kisik. 
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4 .URA SLJ ZUPAN 
 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 09. 04. 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.  

 

 
 
 

4.URA TJA KACJAN 

ČETRTEK, 9. 4. 2020 – skupina 8. c /2  
 
Pozdravljeni, C-jevci.  
Obiskal/a boš spodaj navedene 3 spletne strani in rešila nekaj nalog.  

 Ko posamezen delovni list rešiš koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec: 
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1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojca.2906@yahoo.de.  

5. Klikneš SEND.  

Naslovi, kjer najdeš delovne liste so naslednji:  

 https://www.liveworksheets.com/qt22073qp 

 https://www.liveworksheets.com/dx4934ln 

 https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

 

 

Želim ti obilo uspeha.  

Mojca Kacjan  

 

 

 

 

 

5. URA MAT ŠPAJZER 
Vso gradivo se nahaja v spletni učilnici. Učenci bodo spoznali  ploščino sestavljenih likov. V pomoč jim je razlaga in 

naloge v učbeniku na str. 172 - 175.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/qt22073qp
https://www.liveworksheets.com/dx4934ln
https://www.liveworksheets.com/my22180cp
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5. URA MAT GOBEC 

OBSEG IN PLOŠČINA SESTAVLJENIK LIKOV – utrjevanje (naslov zapiši v zvezek), 9.4 

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! 
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6., 7.  URA SPH STARMAN 

Navodila za delo so v spletni učilnici. 

 

 

7. URA NIJ KACJAN 

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 

https://learningapps.org/view9688032
https://learningapps.org/view2866140
https://learningapps.org/view4230965
https://learningapps.org/watch?v=pr69hg35t20

