
Rešitev oddaj v škatlico v kemijski učilnici. Žrebanje bo 17. 2. 2017. Dobitnika 

čaka nagrada. 

Ime in priimek: 

___________________________ 

Razred:_________ 

MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES 

 

            

                   

 

Modra misel: “Sanje niso tisto, kar 

 vidiš v spanju. Sanje so tisto, kar 

 ti ne da spati.” 

 
PLETENKA 
Poimenuj prikazane slike in črke postavi na mesto, ki ga nakazuje puščica. 
Tako prideš do gesla nagradne igre. 

      

 

 

Novice pripravili: Tjaž Valentinčič, Lana Pahor, Sara Stopar, Zara Mihelj, Anja Sarjanović, Ivana 

Gadnik in Alen Podunavac Bric.  
  

Mentorica: Darja Kašček 
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Šolsko 

tekmovanje iz 
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IZDELAVA KREME 
 

Konec novembra se  je po pouku 

zbrala skupina učencev iz 9., 8. in 

6. razreda, da bi izdelali naravno 

ognjičevo kremo. Ponuditi smo jo 

želeli z drugimi  izdelki  na 

novoletni tržnici. Učiteljica Darja je 

pripravila material in pripomočke 

ter recept za izdelavo. Potrebovali smo olivno olje, čebelji vosek, 

eterično olje ter posodice za kremo. Najprej smo v olivno olje, ki 

smo ga vlili v čašo, namočili prgišče ognjiča. Nato smo 20 minut 

mešanico segrevali. Paziti smo morali, da temperatura ni 

presegala 75 °C. Medtem ko smo segrevali, je skupina učencev 

pripravila čebelji vosek, ki ga je bilo potrebno najprej naribati, 

nato pa stehtati pravo količino. Po dvajsetih minutah smo olje 

precedili skozi sterilno gazo in tako odstranili ognjič. Nato smo 

dodali čebelji vosek in segrevali, dokler  se  ni  vosek  popolnoma 

stopil.  To  je  trajalo  približno  10  minut. Predem smo kremo 

vlili v  majhne posodice, smo dodali  nekaj  kapljic sivkinega 

eteričnega olja. Na posodice  smo  nalepili nalepke  z  imenom in  

jih  pustili,  da  se je krema strdila. Krema  je uporabna za suho, 

občutljivo, razpokano in otrdelo kožo.  Varuje pred izsuševanjem, 

vetrom in mrazom. Uporabljamo jo lahko kot dnevno in nočno 

kremo za telo in obraz, saj kožo tudi obnavlja. 

         
       Lana Pahor, 9. a 

KEMIJSKI POSKUS  v domači kuhinji 

»Navidezna tekočina« 

 

Potrebuješ: 

         - koruzni škrob 

         - vodo 

 

Pripomočki: 

- večja skleda 

 

Postopek:  

V skledo damo 500 g koruznega škroba ter 

kozarec in pol vode (1,5 dcl). Vse skupaj dobro zgnetemo, 

da dobimo kruhu podobno maso. V primeru, da je masa 

preveč tekoča, dodamo še malo koruznega škroba. Po 

končanih korakih dobimo »navidezno tekočino«, ki  

jo po želji lahko prelijemo na nizek pladenj. 

 

Uporaba: Če želite, da se tekočina spremeni v trdno snov, 

jo 

stiskajte oz. gnetite. V trenutku, ko se ustavite gnesti, pa 

se bo snov spremenila nazaj v tekočino. Za boljšo 

predstavo si lahko ogledate video v spodnji povezavi. 

 

 
  

                       

 

 
                                          

                                                     (https://youtu.be/XbWBkwM1WAI)  

 
                                                                                           Tjaž Valentinčič, 9. a 



ZGODILO SE JE …               
25. DECEMBER: Britanec William Gregor se je rodil na ta dan leta 1761. 

Odkril titan (Ti), ki ga je prvotno 

poimenoval manaccanite po Manaccan 

dolini, kjer ga je našel. Nekaj let kasneje 

je ta element ponovno odkril Martin 

Klaproth, ki je mislil, da je nov element, in 

mu dal sedanjo ime titana.  

15. DECEMBER: Francoski fizik Antoine Henri Becquerel se je rodil na ta 

dan leta 1852. Odkril je radioaktivne snovi iz urana (U) - soli in je prejel 

Nobelovo nagrado za fiziko leta 1903, skupaj z Pierre in Marie Curie. 

4. JANUAR: Ameriški kemijski industrialec Herbert Dow je prvič 

uporabil elektrolizo za pridobivanje broma iz morske vode na ta dan leta 

1891.Ta nova metoda elektrolize je bil zelo poenostavljen postopek za 

izolacijo broma (Br2). Dow je postal ustanovitelj Dow Chemical Company in 

je bil pomembna osebnost v razvoju ameriške kemične industrije.  

17. JANUAR: Nemški fizik in kemik Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch 

je umrl na ta dan leta 1910. V eni izmed svojih pomembnih raziskavah se je  

osredotočil na toplotne, električne in magnetne lastnosti elektrolitov. Bil 

je eden od najpomembnejših fizikov, njegovo zgodnje delo prispeva k 

absolutnemu sistemu električnih in magnetnih merskih enot. 

3. FEBRUAR: Francoski kemik Edmond Frémy je umrl na ta dan leta 1894. 

Najbolj znan je po odkritju soli (leta 1845) - Na2NO(SO3)2, ki je močan 

oksidant. Uporablja se kot standard v elektronski paramagnetni resonanci. 

27. FEBRUAR: Nemški kemik Felix Hoffmann je v Ameriki izdal patent za 

aspirin, na ta dan leta 1900. Aspirin, znan tudi kot acetilsalicilna kislina, je 

bil prvotno uporabljen kot sredstvo proti 

bolečinam. Aspirin se uporablja tudi kot 

preventivno medicinsko sredstvo proti kapi, krvnim 

strdkom in srčnemu infarktu zaradi 

antitrombocitnega učinka. 

    Sara Stopar, 9. a 

  
ČAROBNA KEMIJA 

V petek, 23. decembra 2016, dan pred novoletnimi počitnicami, se je 

v učilnici kemije zbralo pet učencev devetega razreda, in sicer Tjaž, 

Anja, Lana, Sara in 

Ivana z učiteljico 

kemije Darjo 

Kašček. Pridružili 

so se nam učenci 

petega razreda z 

namenom, da jim 

predstavimo nekaj 

kemijskih poskusov.  

Dogodek  smo 

imenovali Čarobna 

kemija. Začeli smo s 

poskusom, pri 

katerem smo magično spreminjali barvo vode tako, da smo v 

posamezne lončke dali indikator, bazo ter kislino. Petošolci so bili 

navdušeni nad vulkanom ter čarobno, v olju popravljeno razbito 

epruveto. Nato so 

ustvarjali sami. V 

posodo so nalili mleko, 

v katerega so kapnili 

živilska barvila. En 

član iz vsake skupine je 

kanil na sredino 

kapljico detergenta. 

Barve so se začele 

premikati in mešati. 

Podobno so naredili z 

vodo ter poprom, le da 

je bil tokrat čudežen 

dotik z namiljenim prstom. Poper se je ob dotiku umaknil na rob. Za 

zaključek pa smo naredili še tri majhne vulkane. Bel, moder in rdeč, 

tako da je bilo videti kot slovenska zastava, saj se je bližal državni 

praznik. Preživeli smo zanimivi šolski uri. 

       Ivana Gadnik, 9. b                                                                          



Šolsko tekmovanje iz  znanja 
kemije 

Tako kot vsako leto smo tudi letos 
sodelovali na šolskem tekmovanju iz 
znanja kemije za bronasto Preglovo 
priznanje. Tekmovanje je potekalo  16.  
januarja. Tekmovalo je le devet 
osmošolcev in sedemnajst devetošolcev, 
saj je veliko prijavljenih učencev žal 
zbolelo. Kljub slabi udeležbi smo dosegli 
zelo dobre rezultate, in sicer deset bronastih Preglovih priznanj in kar 
osem učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje.  

Rezultati tekmovanja: 
Zap. Ime in priimek učenca/učenke Število 

doseženih točk 

% 

 9. razred   

1. Katarina Gomišek, 9. c 31 86,11 

 Tjaž Valentinčič, 9. a 31 86,11 

3. Anej Rozman, 9. b 30 83,33 

4. Sara Stopar, 9. a 29 80,56 

 Tibor Slamič, 9. b 29 80,56 

6. Rok Likar, 9. b 27 75,00 

 Ivana Gadnik, 9. b 27 75,00 

    

 8.razred   

1. Petar Đorđević, 8. c 28 84,85 

 Larissa Stepanova, 8. c 28 84,85 

3. Lea Pavlin, 8. a 27 83,33 
 

Na državno tekmovanje so se uvrstili Katarina Gomiršek, Tjaž 
Valentinčič, Anej Rozman, Sara Stopar in Tibor Slamič iz devetega 
razreda ter Petar Đorđevič, Larissa Stepanova in Lea Pavlin iz osmega 
razreda. Državno tekmovanje bo 1. aprila na OŠ Ivana Roba v 
Šempetru. 
Želimo jim veliko uspeha. 
 

Soda bikarbona je kemijsko povsem čist natrijev hidrogenkarbonat 
(NaHCO3). V drugi polovici 19. stoletja  ga je iznašel belgijski kemik  Ernest 
Solvay. Lahko jo kupimo v živilski trgovini. Ima številne uporabne lastnosti.                
UPORABNE LASTNOSTI: 
Je blago pralno sredstvo, ki s svojo šibko bazičnostjo pospešuje odboj med  
umazanijo in površino, odstranjuje neprijetne vonjave, (soda bikarbona jih 
veže in odstrani), je mehčalec za vodo in sredstvo za nevtralizacijo močno 
kislih in bazičnih snovi, saj tvori raztopino s pH vrednostjo 8,1. Je tudi 
sredstvo za vzhajanje kruha, pri temperaturi nad 70 °C se razgradi, pri 
čemer se sprošča ogljikov dioksid.  
 V KUHINJI: za pranje sadja in zelenjave (temeljito odstranjuje umazanijo, 

po uporabi je treba temeljito sprati pod vročo vodo), pri peki kruha in 

peciva, saj pospešuje vzhajanje testa (ne zamenjuje kvasa), odstranjuje 

neprijetne vonjave v hladilniku, zamrzovalniku in pomivalnem stroju ter 

pomaga pri pranju perila, saj zavira nastanek vodnega kamna.                                                                         

DOM: pri čiščenju talnih oblog (osveži barvo), odstranjuje neprijetne 

vonjave(v omarah ter pri uporabi mačjega stranišča in ležišča), z vročo 

vodo pomaga pri čiščenju zobnih ščetk, ustnikov, protez, služi kot 

insekticid.          

OSEBNA HIGIENA: pri sproščujoči kopeli, za čiste in mehke lase, pri 

ščetkanju (dodatek k zobni pasti), za svež dah (zmešamo z vodo), ko se 

potimo, nadomesti dezodorant, za piling.                                                                                    

ZA ZDRAVLJENJE: zmanjševanje sončnih opeklin, pomirjanje razdražene 

kože, blaženje srbečice, pri pikih insektov, pri opeklinah, težavah z 

ledvicami, za zmanjšanje poželenja po cigaretah in sladkarijah, za 

nevtralizacijo želodčne kisline in zdravljenju hiperkaliemije (kopičenje kalija 

oziroma pri prevelikem odmerku aspirina). 

      Zara Mihelj, 9. a                                  


