
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

1.ura 

V učbeniku preberi besedilo na str. 74 in 75.  

V zvezek napiši naslov Gorenje in v celih povedih odgovori na vprašanja. 

1. Kaj je gorivo? Naštej nekaj goriv.  

2. Katero lastnost imajo goriva? 

3. Kaj potrebujemo za gorenje? Katera snov v zraku je potrebna za gorenje? 

4. Kaj nastaja pri gorenju? Kaj se sprošča?  

 

Dodatno 

Na str. 75 je navodilo za izvedbo poskusa. Poskus izvedi ob prisotnosti odrasle 

osebe.  

Preberi poglavje o gorenju v spletnem učbeniku: 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html.  

 

2. ura 

V učbeniku preberi besedilo na str. 76 in 77. 

V zvezek napiši naslov Gašenje in v celih povedih odgovori na vprašanja. 

1. Kaj je tlenje? 

2. Kaj je požar? 

3. Na katero številko pokličeš, če pride do večjega požara? 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index1.html


4. Ali goreče olje lahko pogasimo z vodo? 

 O tem smo se pogovarjali pri gospodinjstvu. Če si pozabil, podatek poišči v tem 

besedilu: http://www.sos112.si/slo/tdocs/zaotroke/na_pomoc.pdf.  

5. V zvezek nariši piktogram, ki označuje nevarne vnetljive snovi.  

 

Dodatno 

Na tej povezavi je navodilo, kako lahko tudi sam izdelaš »gasilsko peno« in 

izvedeš poskus (ob prisotnosti odrasle osebe): 

https://www.mladinska.com/moj_planet/poskusi/2647.  

Preberi poglavje o gašenju v spletnem učbeniku: 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index3.html.  

Spletna stran za otroke Ježkova hiša: http://www.sos112.si/jezek.html.   

 

3.ura 

Ponovi, kar si se naučil o vsebinah v učbeniku na str. 63-77. Pri vsakem poglavju 

preberi razdelek »Moram vedeti«. Snov lahko obnoviš tudi s pomočjo zapisov, 

ki si jih naredil v zvezek. Na naslednji strani boš našel nalogo za utrjevanje. 

Poveži besede v desnem in levem stolpcu tako, da dobiš smiselne povedi. 

Nalogo naredi ustno.  
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Za gorenje so potrebni  

 

stopinja Celzija. 

Pri gorenju nastajata 

 

toplotni prevodniki 

Manjše požare gasimo z 

 

toplotni izolatorji 

Toplotni prevodniki 

 

se segreje. 

Enota za merjenje temperature je 

 

kisik, goriva in visoka temperatura. 

Naprava za merjenje temperature se 

imenuje 

dobro prevajajo toploto..  

Toplota je  

 

slabo prevajajo toploto. 

Če snov prejme toploto,  

 

termometer 

Stiropor, volna in les so  

 

gasilnim aparatom. 

Toplotni izolatorji oblika energije, ki se prenaša s 

toplejšega na hladnejše telo.    

Kovine, porcelan in voda so  

 

ogljikov dioksid in vodna para. 

 

 


