
NAVODILA ZA KEMIJO 8 ZA TEDEN OD 18. 5. –22. 5. 2020 (9. teden) 

 

Pozdravljeni učenci 8 razredov. 

Naslednji teden namenjamo utrjevanju in pripravi na ocenjevanje znanja pri kemiji. Ocenjevanje bo 

potekalo v petek, 22. 5. 2020, od 12.00 – 13.00 z aplikacijo goFormative (tako kot preverjanje). Za dostop 

do ocenjevanje uporabite uporabniško ime, geslo in kodo, ki ste ga uporabili za reševanje preverjanja iz 

kemije in biologije. Naloga tega tedna pa je naslednja: 

1. dokončaj vse naloge za nazaj ter do petka ponovi učne vsebine; kemijske vezi, kemijske reakcije in 

elementi v PS, 

2. preglej rešitve preverjanja iz kemije in naredi popravo. Popravo zapiši v zvezek pod naslov »Poprava 

preverjanja«. Popravo narediš tako, da v zvezek prepišeš vprašanje, na katerega si napačno 

odgovoril ter dodaš pravilen odgovor. To storiš za celotno preverjanje. 

 

 

Popravo preverjanja pošlji v pregled do četrtka 21. 5. 2020. 

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Barbara 

  



Rešitve nalog z delovnih listov  
Ali lahko življenje okušamo? 
1. del modula  
Ključna vprašanja 
1. Naštej čutila, ki jih poznaš in napiši kaj zaznavamo s posameznim čutilom! 

 KOŽA (tip, bolečino, pritisk, toplota in mraz)  UHO (zvok in ravnotežje) 

 OKO (svetlobo)  JEZIK (okus – sladko, slano, kislo, grenko) 

 NOS (vonj)  

2. Kako imenujemo celice, ki sprejemajo dražljaje iz okolja? Čutnice 
3. Katere vrste dražljajev, čutnice sprejemajo iz okolja? Mehanske, svetlobne in kemične. 
4. Zakaj so pomembna čutila? Ker sprejemajo dražljaje iz okolice (in notranjosti) in so most med 

okoljem in našim doživljanjem. 
5. Čutilo za okus je jezik.  
6. Kaj zaznavamo s čutilom za okus? Z njim zaznavamo kemično sestavo hrane. 
7. Koliko osnovnih okusov zaznava človek? 4. 
8. Za kaj je pomembno čutilo za voh? Zato, da z njim zaznavamo vonjave iz okolja.  

 
Naloge za vajo 
1. Na katerem delu jezika si zaznal posamezno raztopino: 

 Raztopino soli: ob strani jezika 

 Raztopino sladkorja: konica jezika 

 Raztopina kisa: ob strani jezika 

 Zeleni čaj: koren jezika 
Ali razumem? 
1. Kako zaznavaš vonj? Opiši! Hlapne snovi se raztopijo v nosni sluznici, vzburijo vohalne čutnice 

to se prenese po vohalnem živcu v možgane. 
2. Kako zaznavaš okus? Opiši! Kemične snovi se raztopijo v slini, in vzburijo čutnice za okus. 

Čutnice se vzburijo (reagirajo le na določene snovi: kisle, slane, grenke, sladke. Vsaka hrana 
vzburi več vrst čutnic, zato je jagoda drugače sladka (drugačen okus) kot marmelada. Ta 
dražljaj se prenese po živcu do možganov. 

3. Kakšen je pomen žlez nosne sluznice in kakšen je pomen krvnih žilic v njej? Vlaženje in 
segrevanje zraka. 

4. Katere snovi lahko vohamo? Hlapne snovi, ki so topne v nosni sluznici. 
Problemske naloge 
Pri problemski nalogi podajate vaša mnenja, zato tukaj ni samo enega pravilnega odgovora oz. 
napačnih odgovorov ni. 
  



Rešitve nalog z delovnih listov  
Čutilo za sluh - Zakaj mi je ob hrupu neprijetno? 
Ključna vprašanja 
1. Naštej dele zunanjega ušesa: Uhelj, sluhovod in bobnič. 
2. Naštej dele srednjega ušesa: Evstahijeva cev,3 slušne koščice (kladivce, nakovalce, stremence). 
3. Naštej dele notranjega ušesa: Polž in 3 polkrožni kanali. 
4. Kakšen je pomen zunanjega ušesa? Zunanje uho lovi zvočne signale in jih usmerja k bobniču. 
5. Na kateri dražljaj se odzovejo čutnice v ušesnem polžu? Na zvočni dražljaj (zgoščine 

zraka/valovanje zraka). 
6. Z drugim imenom imenujemo ušesno trobljo Evstahijeva cev. 
7. Kaj je povezano preko Evstahijeve cevi? Srednje uho z žrelom. 
8. Opiši zgradbo polža! Polž je napolnjen s tekočino  in razdeljen na tri hodnike, zgornji, srednji in 

spodnji hodnik. V srednjem hodniku je čutilo za sluh – Cortijev organ.  
9. V katerem čutilu so nameščene čutnice, ki imajo na migetalkah drobne kamenčke iz apnenca? 

V ravnotežnem čutilu. 
10. Na kratko opiši delovanje slušnega organa! Zvočno valovanje, ki ga uhelj lovi,ga usmeri v 

zunanji sluhovod in zaniha bobnič. Tresljaji bobniča se prenesejo preko slušnih koščic, ki ojačijo 
zvok, na membrano ovalnega okenca. Ta se zatrese in pri tem zatrese tekočino v srednjem 
hodniku polža. V srednjem hodniku se nahaja čutilo za sluh, Cortijev organ, v katerem se ob 
nihanju tekočine vzdražijo čutnice ter informacijo o zvoku pošljejo v možgane. 

11. Katero čutilo zaznava položaj našega telesa in kje se nahaja? Čutilo se imenuje čutilo za 
ravnotežje, nahaja se v notranjem ušesu.  

12. Odgovori na vprašanja poleg slike. 

 Katera številka označuje sluhovod?  Odg: 1 

 Katera številka označuje nakovalce?   Odg: 4 

 Katera številka označuje kladivce?  Odg: 6 

 Katera številka označuje polža?    Odg: 2 

 Katera številka označuje bobnič?   Odg: 7 

 Katera številka označuje stremence?   Odg: 5 
Katera številka označuje Evstahijevo cev?               Odg: 3 
Naloge za vajo 
Poskus 1: 
1. Kaj se dogaja z vodo, ko nehaš vrteti posodo? Še vedno se vrti. 
2. Kakšen občutek imaš, ko stopiš z vrtiljaka? Zakaj? Ko stopiš iz vrtiljaka imaš občutek, da se vse 

okoli tebe vrti, ker se tekočina še ni umirila. 
Poskus 2: 
Kakšen občutek imaš v ušesu? Pritisk v ušesu počasi narašča (kot bi se vzpenjal na hrib…). 
Ali razumem? 
1. Trditve v levem stolpcu veljajo za organe ušesa, ki so navedeni v desnem stolpcu. Na črto v 

levem stolpcu vpiši črko organa, ki ustreza posamezni trditvi. B; A, C; A, C; C; A, C; B 
2. Pri hitrem vzpenjanju (z avtomobilom na Vršič, z žičnico na Kanin ali Krvavec) začutiš v ušesu 

neprijeten občutek. Podoben občutek imamo tudi pri potapljanju. Zakaj pride do tega občutka 
in kako se ga znebimo? Ko se vzpenjamo ali potapljamo se zunanji tlak poveča ali zmanjša v 
primerjavi s tlakom v notranjem ušesu. Znebimo se ga tako, da tlak izenačimo preko ušesne 
troblje– odpremo usta in požremo slino ali pa pihnemo zrak v »ušesa« pri zaprtih ustih in nosu. 

3. Anja je imela hude bolečine v ušesu. Zdravnica jo je pregledala in želela, da hodi po ravni črti v 
ordinaciji (po stiku med talnimi ploščicami. Zakaj? Kaj je hotela zdravnica ugotoviti s takim 
pregledom? Če bolečine povzroča okvara čutila za ravnotežje ali delovanje čutila za ravnotežje. 



4. V tvoji bližini (za hrbtom) je počila močna petarda. Kaj se lahko zgodi? Lahko pride do 
poškodovanja bobniča. 

5. Zakaj pri vožnji s kolesom ali sprehodom skozi prometno ulico ne uporabljamo slušalk? Ker ne 
slišimo prometa. 

Problemske naloge 

1. Manca se je igrala na igrišču. Sedla je na vrtiljak. Sošolec ga je močno zavrtel. Ko je stopila z 
vrtiljaka, se ji je vrtelo v glavi in imela je občutek, da se okoli nje vse vrti. Pojasni, zakaj se je 
Manci pojavil občutek vrtenja, čeprav je mirovala. Tekočina v polkrožnih kanalih se je zaradi 
vrtenja še vedno premikala, kar je imelo za posledico vzdraženje ravnotežnih čutnic. 
Ali se bo Manci vrtenje v glavi umirilo? Pojasni svoj odgovor. DA. Občutek vrtenja se bo umiril, 
ko se bo tekočina v treh polkrožnih kanalih umirila. 


