
Četrtek, 25. 3. 2020 

Naravoslovje 7.b  

SPLOŠNA NAVODILA 

 glej 1. teden! 

Spletna učilnica naravoslovje 7: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23287 

 

Utrjevanje (nujno): Ker smo prestavili pisno ocenjevanje znanja je potrebno do nadaljnjega znanje 

utrjevati. To lahko storiš s spletnim dostopom na vprašanja. Spletni naslov smo prilepili v zvezek za 

naravoslovje. Vsa snov je v U str. 104 – 148. 

PUD: En učenec se je že oglasil. Še en učenec nima ocene zapisane v eRedovalnici, pričakujem, da 

me kontaktiraš preko e-maila.  

 

NALOGE: NARAVNI VODNI VIRI 

Ponavljanje prejšnjega ure 

Reši vprašanja Razmisli in odgovori v U str. 17 v zvezek. 

 

Nova snov: Naravni vodni viri 

1. Preberi U str. 18 – 21. 

2. V SU (spletni učilnici) sem vam pripravila igrifikacjo. Pojdi skozi celoten seminar, oglej si vse 

poskuse in, če jih lahko, jih tudi naredi (ni nujno). Učenje iz izkušnje je dolgotrajnejše. 

Igrifikacija - Naravni vodni viri: https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=938925 

Opomba: Ker so spletne učilnice še v izdelavi, bo prihajalo do sprememb, mogoče tudi naslovi ne 

bodo delovali. Trudim se in se sproti učim, da bi učno snov prikazala na čim bolj zanimiv način, zato 

vas prosim za vašo povratno informacijo glede spletne učilnice (e-mail).  

 

Poskusi 

Večina pripomočkov in sestavin najdeš v svojem domačem gospodinjstvu. Če česa nimaš, ne skrbi, 

lahko ugotovitve poiščeš v Igrifikaciji ali v U. Ker pa je učenje iz izkušenj dolgotrajnejše kot branje 

iz U, predvsem pa bolj zabavno, ti priporočam izvedbo poskusov.  

Ne pozabi poskusov narisati in zapisati ugotovitev (tako kot v šoli).  

Poskus št. 1: Dokazovanje mineralnih snovi v vodi 

Poskus sem za vsa izvedla včeraj v učilnici, prikazen je na Igrifikaciji. 

Poskus št. 2: Penjenje milnice 

Ta poskus lahko narediš doma. Postopek, izvedba in rezultat poskusa je prikazan v Igrifikaciji. 

Potrebuješ: 

 mehko in trdo vodo 

 2 plastenki s pokrovčkom 

 detergent 

Najprej pripravi trdo in mehko vodo. Kot mehko vodo lahko uporabiš destilirano vodo ali vodo, ki se 

nabere v posodi sušilnega stroja. Trdo vodo pripraviš tako, da vodovodni vodi dodaš žličko soli, 

premešaš in počakaš, da se sol raztopi. Vodi nalij v plastenki, v eno trdo, v drugo mehko vodo. V 

vsako vodo dodaj nekaj kapljic poljubnega detergenta. Zapri zamašek in močno pretresi. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23287
https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=938925
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Utrjevanje nove snovi: vprašanja 

Vprašanja prepiši in jih odgovori v zvezek. To so vprašanja za utrjevanje in ponavljanje, ki jih 

običajno dobite v škatli. S tem boste imeli manj dela na koncu poglavja. 

Naravni vodni viri 
1. Opiši v čem se razlikujeta mehka in trda voda? 

2. Naštej možne nevšečnosti, ki jih v gospodinjstvu povzroča trda voda? 

3. Razloži kako se lahko izognemo nevšečnostim, ki jih povzroča trda voda?  

4. Naštej različne vrste naravnih vod in jih primerjaj po trdoti. Kako bi/smo to dokazali (2 načina)? 

5. Ali je uporaba trde ali mehke vode pri pranju perila pomembna? Kako smo to dokazali? 

 

 
Operativni cilji, ki jih bodo pri tem učenci dosegli po veljavnem učnem načrtu za naravoslovje 7. 

razred:  

 razlikujejo med vrstami oz. viri voda v naravi, glede na to, kaj je v njih raztopljeno (deževnica, 

studenčnica, podtalnica, morska voda, mineralna voda), 

 razumejo pojem trdota vode in pomen mehčanja vode, 

 razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice. 

 


