
 
Predmet:  KEMIJA 
Razred:  8. a in 8. d 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 
 

Navodila za učenje na daljavo 
 
Poglobi se v naslednji poglavji: 
 
A) Spoznajmo naravne vire elementov in spojin 
1. Zrak, voda, zemeljska skorja 
2. Kaj so minerali, kamnine in rude 
To poglavje si najprej  večkrat preberi v učbeniku na straneh 78, 79 in 80.  Po prebranem besedilu v zvezek napiši povzetek.  
Na to temo reši naloge v  DZ  na straneh  94 in 95. 
 

B) Spoznajmo skupine v periodnem sistemu 
To poglavje si najprej  večkrat preberi v učbeniku na strani 81.  Po prebranem besedilu v zvezek napiši povzetek.  
Na to temo reši naloge v  DZ  na strani  97. 
 
Za poglobitev razumevanja lahko uporabiš naslednjo spletno stran:  https://eucbeniki.sio.si 
 
 
 
Predmet:  KEMIJA 
Razred:  8. b, 8. c in 8. e 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 
 

Navodila za učenje na daljavo 
 
Poglobi se v naslednja poglavja: 
 
1. Spajanje in razkroj 
2. Snovi reagirajo s kisikom 
3. Spoznajmo maso pri kemijskih reakcijah 
Te vsebine  si najprej  večkrat preberi v učbeniku na straneh 65 do vključno 69.  Po prebranem besedilu v zvezek napiši povzetek.  
Na to temo reši naloge v  DZ  na straneh  72 do vključno 80. 
 
Za poglobitev razumevanja lahko uporabiš naslednjo spletno stran:  https://eucbeniki.sio.si 
 

Predmet: KEM 
Razred: 8. a, 8. d 
2. teden: 23. 3. – 30.3. 2020  
 
V učbeniku za kemijo temeljito preberi poglavje z naslovom »Spoznajmo razlike med kovinami in nekovinam«(str.82-84).  
V zvezek izdelaj čim bolj izvirne in pregledne zapiske. Uporabljaj barve. Narišeš lahko skice, tabele … 
V učbeniku odgovori na vprašanja za utrjevanje znanja na str. 96 in 97 pod oznako 5.4, 5.5 in 5.6.  
Vse odgovore zapiši v zvezek na zanimiv in pregleden način tako, da ti bodo v pomoč pri utrjevanju znanja. 
V DZ za kemijo reši vse naloge na str. 97. 
 
Poglavje Elementi v PS (»Viri elementov in spojin« ter »Glavne skupine PS«) raziskuj tudi na spletnem naslovu: 
https://eucbeniki.sio.si/kemija8/948/index.html , kjer se lahko preizkusiš v številnih nalogah. Lahko ponoviš še poglavje »kemijske reakcije«. 
 

Predmet: KEM 
Razred: 8. b, 8. c, 8. e 
2. teden: 23. 3. – 30.3. 2020  
 
V učbeniku za kemijo temeljito preberi poglavje z naslovom SPOZNAJMO ENERGIJO PRI KEMIJSKIH REAKCIJAH, (str.70 - 71). V zvezek 
izdelaj čim bolj izvirne in pregledne zapiske. Uporabljaj barve. Narišeš lahko skice, diagrame,…. 
V učbeniku odgovori na vprašanja za utrjevanje znanja na str. 72. 
Vse odgovore zapiši v zvezek na zanimiv in pregleden način. 
V DZ za kemijo reši naloge na str. 81 - 84. 
 

https://eucbeniki.sio.si/
https://eucbeniki.sio.si/
https://eucbeniki.sio.si/kemija8/948/index.html


 
Poglavje Kemijske reakcije raziskuj tudi na spletnem naslovu  https://eucbeniki.sio.si/kemija8/945/index.html,  kjer o endoternih in 
eksotermnih reakcijah dobiš še dodatno razlago, ogledaš si animacije, posnetke eksperimentov in se na koncu poglavja preizkusiš v številnih 
nalogah.  
 
Vprašanja v povezavi z učno snovjo oziroma učenjem nam lahko pišete na spodnje elektronske naslove: 
 
jana.tomazin(at)oslag.si 
helena.pogacar(at)oslag.si 
barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si 

 
 
 

https://eucbeniki.sio.si/kemija8/945/index.html

