
Navodila za delo na daljavo; 8.4.2020 (8.a in 8.b) 

Pozdravljeni učenci! 

Do danes, 8.4.bi mi morali poslati rešene učne liste (vsaj IONSKE VEZI, KOVALENTNE VEZI, Utrjevanje snovi lahko tudi 

še kasneje). Do 7.4. je skupaj iz obeh oddelkov poslalo svoje zadolžitve skupaj 10 učencev. Kje ste ostali? Učenje na 

daljavo je sedaj enakovredno učenju v razredu, zato morate naloge skrbno in vestno reševati in tudi pošiljati meni, ko 

to zahtevam. Torej vsi zamudniki, prosim čimprej. Sedaj sem sicer že obljubila rešitve teh dveh učnih lsitov in vam jih 

tudi pošiljam. Za utrjevanje znanja pa dobite rešitve v petek. Z rešitvami le pregledate vaše in jih ne prepisujete!!!     

In prosim, prosim, da se naslednjič držite roka za oddajo. 

Tu vam pošiljam že rešitve: Naravni viri elementov 

Najbolj razširjeni elementi v Zemlji so: ŽELEZO, KISIK in SILICIJ. Dostopni pa so nam predvsem elementi iz zemeljske 

skorje, kjer so najpogostejši: KISIK, SILICIJ in ALUMINIJ. 

Prav gotovo si že slišal za rudnik živega srebra v Idriji, rudnik cinka v Mežici in rudnike premoga v Trbovljah,  

Zagorju in Hrastniku, Velenju, pa tudi v Kočevju. Danes rudnike zapirajo, na voljo so le še za oglede turistov. 

BOKSIT je glavna aluminijeva ruda. Pri njegovi pridelavi dobimo aluminijev oksid, ki ga nato pretvorimo v čisti 

aluminij. 

HEMATIT je poleg MAGNETITA najpogostejša železova ruda. V železarnah iz njiju pridobivajo železo. 

 

In še iz katerega vira pridobivamo spodnje snovi: 

o CINK je kovina in te pridobivamo iz zemeljske skorje 

o DUŠIK je plin, ki ga je v zraku kar 78%, zato ga pridobivamo iz zraka 

o KALCIJEV OKSID je spojina, ki jo pridobivamo iz apnenca, ki je v zemeljski skorji 

o KISIK je plin, iz zraka   

o NATRIJEV KLORID pridobivamo iz slane vode 

o  ZLATO je kovina in te pridobivamo iz zemeljske skorje 

 

Za danes vam pošiljam še nadaljevanje prejšnje snovi NARAVNI VIRI ELEMENTOV.  Odogovorite še na vprašanja iz 

učbenika. 

 

Lep preostanek tedna in ostanite zdravi  

Učiteljica Martina 

 

 

 



  



 

 

  



 

  



 


