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Pozdravljeni devetošolci,

Na daljavo se družimo že štiri tedne. Dobro nam gre. 

Če se ti kje ustavi, ne veš, kako bi nadaljeval, ali imaš mogoče 
samo kakšno vprašanje, ali morda lepo misel, mi piši na 
eAsisteta. 

Ko boš opravil zadane naloge, mi lahko pošlješ izdelke v pregled 
(zapiske, fotografije...). Na tak način bom lahko spremljala tvoje 
delo in ti po potrebi svetovala.

Povratne informacije bom posredovala v ponedeljkih in 
četrtkih. 

POTEK DELA

Preglej rešitve nalog iz prejšnje ure, Ogljikovi hidrati in 
monosaharidi, ter popravi napake. Mislim, da jih ni veliko.

Nadaljujemo z obravnovo nove snovi z naslovom 

DISAHARIDI.  Potreboval boš učbenik (str. 85, 86) in zvezek.

tekst, opremljen s to slikico pomeni, da narediš 

zapis v zvezek.

*    Naloga je zahtevnejša

Po 45 minutah dela predlagam 5 minut odmora in minuto 

za zdravje.

Želim ti veliko ustvarjalnega duha, bodi zdrav!
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OGLJIKOVI 

HIDRATI

OGLJIKOVI HIDRATI   /učbenik, str. 82, 83/

Oglej si sliko, ugotovi in pojasni, zakaj so živila na sliki 

pomembnav naši prehrani.

Katere hranila vsebujejo?



8. 04. 2020

3

Na spletni strani http://evedez.si/ si poglej v sklopu  

Organske kisikove spojine Od kod ime ogljikovi hidrati, 

nato reši 1. nalogo na 57. strani v DZ.

Ogljikovim hidratom pravimo tudi sladkorji. Pojasnilo poišči 

v DZ in ga označi z označevalcem teksta.

http://evedez.si/
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 Enostaven ogljikov hidrat nastaja pri fotosintezi. 

Zapiši besedno enačbo  fotosinteze.

4. * Napiši simbolno enačbo za fotosintezo (ne pozabi jo urediti).

Reaktanta sta: ogljikov dioksid, voda

Produkta sta: glukoza, kisik

5. * Spomni se energijskih diagramov. 

Poskušaj narisati energijski 

diagram reakcije fotosinteze.

Reakcija je: endotermna.
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Ogljikovi hidrati so zelo razširjeni v naravi. Delimo jih v več 

skupin.

Preriši preglednico in jo reši s pomočjo učbenika.
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MONOSAHARIDI /učbenik, str. 84 in 85/

Monosaharidi so enostavni sladkorji. Molekule imajo od tri do osem 

ogljikovih atomov, na katere so vezane hidroksilne skupine, aldehidna 

ali karbonilna skupina. Znana monosaharida sta glukoza (grozdni 

sladkor) in fruktoza (sadni sladkor).

Razišči, katera monosaharida sta 

najpogostejša v naši prehrani. 

Zapiši, katera živila vsebujejo oba sladkorja.

Zapiši aciklični strukturni in molekulski formuli glukoze in fruktoze. 

Razloži razliko v zgradbi glukoze in fruktoze. Na strukturnih formulah z rdečo barvo označi 

razliko. Zapiši funkcionalno skupino, ki je v obeh spojinah.

Molekulska 

formula
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*Razmisli in na osnovi molekulske formule glukoze ali   

fruktoze zapiši splošno formulo monosaharidov. Število  

ogljikovih atomov označi s črko n.

UTRJEVANJE

 Reši 2. in 3. nalogo v DZ, na trani 58 in 59

 3.  C6H12O6
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ZA VEDOŽELJNE

 V učbeniku, str. 84 – 85 preberi tekst v sivem polju

 Dodatne informacije lahko najdeš na spletu

http://eucbeniki.si//kemija9/1951/index.htlm

http://www.yutube.com/watch?v=wxzc_2c6GMg

http://eucbeniki.si/kemija9/1951/index.htlm
http://www.yutube.com/watch?v=wxzc_2c6GMg

