
Petek, 27. 3. 2020 

Naravoslovje 7.b  

SPLOŠNA NAVODILA 
 glej 1. teden! 

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

Geslo SU: Ker je po novem učilnica zaklenjena, moraš vpisati vstopno geslo, ki je odgovor na 
vprašanje: Katera žival je najbolj značilen predstavnik kolobarnikov?. Odgovor najdeš tudi na sliki 
v U str. 95. Če ti geslo dela težave, se posvetuj s sošolci oz. mi pošli e-mail. 

Kanal v Komunikaciji eA: Spremljajte tudi Komunikacijo v eA, kjer imate 7. razredi svoj kanal 
Naravoslovje 7a in b. Tudi tam sem vam na voljo. 

Videokonferenca (v nastajanju) 

Opomba: V naslednjem tednu pričakujte videokonferenco. Od vas pričakujem, da imate vse naloge 
narejene, da bomo čim bolj produktivni. Če imate težave, se oglasite v Kanalu (eA Komunikacija) ali 
pišite na e-amil. Slikajte vaše delo in mi ga pošljite. 
 
 
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: LOČEVANJE ČISTIH SNOVI IZ ZMESI 
Novo znanje: Ločevanje čistih snovi iz zmesi 

1. Preberi poglavje v U str. 22 – 27 Iz zmesi z ločevanjem pridobimo čiste snovi.  

2. Izpiši vse postopke ločevanja čistih snovi iz zmesi v alinejah. Postopkov je 9.  

3. Prepiši v zvezek: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Med seboj poveži postopke, ki si jih izpisal in lastnost. Poskusite rešiti, vem pa da je naloga 

nekoliko težja. 

npr. ločevanje z magnetom – magnetne lastnosti,  

destilacija – vrelišče,  

kromatografija – topnost snovi,… 

  

Snovi iz zmesi ločimo na osnovi njihovih različnih lastnosti: 

 vrelišča, 

 tališča, 

 agregatnega stanja, 

 gostote, 

 topnosti v vodi, 

 magnetnih lastnosti. 
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Poskus: Ločevanja zmesi vode in soli 
Pripravi poskus, pri katerem boš spoznal dva različna postopka. Če potrebuješ pomoč, naj ti 
pomagajo starši. Varnost naj bo na prvem mestu.  
 
Potrebuješ:  

 200 ml vode,  
 morsko sol, 
 merilno posodo,  
 kozarec ali skodelico, 
 žličko, 
 škarje, 
 paličico ali nožek,  
 manjšo posodo za kuhanje, 
 vrvico. 

 
Pripravi raztopino morske soli in vode. Uporabi 200 ml vode in 4 žličke soli. Dobro premešaj, da se 
bo vsa stol raztopila. Raztopino približno razdeli na polovico, s tem, da jo pol prelij v kuhinjsko 
posodo, pol pa v kozarec.  
 
1. postopek ločevanja: Kuhinjsko posodo z raztopino 
postavi na štedilnik in segrevaj do vrelišča. Počakaj, da 
bo voda izparela. Postopek bo potekal cca. 5 – 10 min.  
 
2. postopek ločevanja: Na nož ali palčko zaveži vrvico 
in jo postavi na kozarec. Vrvica naj sega v raztopino. 
Vse postavi na okensko polico. Postopek bo potekal 
več dni (cca. 10 – 14 dni), dokler voda ne bo izhlapela.  
 
Poskus skiciraj, zapiši ugotovitve (kot pri pouku). Poimenuj oba postopka in zapiši po čem se 
poskusa razlikujeta.  
 
 

Utrjevanje 
Zmesi prepiši v zvezek in določi postopek. Ugotovi, kako bi lahko ločil naslednje zmesi:  

A. vodo in pesek,  
B. železne opilke in pesek,  
C. jedilno olje in sok,  
D. jod in sol,  
E. pesek in sol,  
F. tekočine, ki se mešajo – npr. alkohol in voda 
G. barvila v črnem flumastru, 
H. kafra in mivka, 
I. voda in modra galica. 

  

Slika 1: Pripomočki 

Slika 2: Oba postopka ločevanja 
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Operativni cilji, ki jih bodo pri tem učenci dosegli po veljavnem učnem načrtu za naravoslovje 7. 
razred:  

 spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje lastnosti, 
 razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na relikah v lastnih snovi v zmesi (smo že v šoli) 
 spoznajo nekatere metode ločevanja zmesi (npr. filtriranje, kristalizacija, ločevanje z lijem 

močnikom, sublimacija, destilacija, kromatografija) (filtriranje že v šoli, ostale postopke ND), 
 opredelijo lastnosti čistih snovi v zmesi in na tej osnovi načrtujejo ustrezne postopke ločevanja, 
 spoznajo kako pridobivamo pline iz zraka.. 

 


