
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

2. teden 

 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: DZ. 

 

PREBERI: 

Z električnimi napravami moramo ravnati previdno. 

Oglej si sliki in povej, katere nepravilnosti opaziš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če so električne naprave poškodovane, jih ne smemo uporabljati, ker 

so nevarne. 



Upoštevati moraš naslednje nasvete: 

• Požarov na električnih napravah ne smeš gasiti z vodo, ker te 

elektrika strese. Gasimo jih na primer z gasilnim aparatom na 

prah. 

• Naprav, ki grejejo, ne smeš pustiti delovati, ko nisi zraven. Dlje 

časa prižgan likalnik ali sušilnik za lase, lahko zaneti požar. 

• Pokvarjene električne naprave, ne smeš popravljati sam. 

Popravi jo lahko strokovnjak in tudi on mora paziti na varnost, 

na primer uporablja rokavice iz blaga, ki ne prevajajo 

električnega toka. 

• Vtičnic se nikoli ne dotikamo. Ker majhni otroci tega ne 

razumejo, lahko nanje namestimo varovala (glej spodnjo 

fotografijo). 

 

 
 

V DZ na strani 80 reši nalogo 15. 



2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: DZ. 

 

PREBERI: 

Od kod pride elektrika v naše domove? 

Na primer iz elektrarne.  

 

Če je elektrarna postavljena na reki, ji rečemo hidroelektrarna. 

Voda poganja turbino, ki se vrti. Ta poganja generator, ki proizvaja 

elektriko. Elektrika gre po daljnovodu do naših domov. 

 

Če na reko postavimo veliko elektrarn, je to za naravo zelo slabo. 

Elektrarne segrevajo vodo, kar vpliva na življenje živali in rastlin v njej. 



Če v elektrarni sežigajo premog, nafto … ji rečemo termoelektrarna. 

S sežiganjem grejejo vodo, ki poganja turbino, ki se vrti. Ta poganja 

generator, ki proizvaja elektriko. 

  

Če postavimo veliko takih elektrarn, je to za naravo zelo slabo. Iz 

dimnikov izhajajo prašni delci, ki onesnažujejo zrak. 

 

Pridobivanje elektrike je lahko za naravo zelo slabo. Zato moramo z 

elektriko varčevati: 

• Uporabljaj varčne žarnice. 

• Uporabljaj cenejši tok (ponoči je cenejši). 

• Električne naprave ugašaj, ko jih ne potrebuješ. 

• Uporabljaj energetsko varčne naprave. 

 

V DZ na strani 81 reši nalogi 16. in 17. 



3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: DZ. 

 

Za ponovitev v DZ na strani 83 reši 1. in 2. nalogo. 

 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja: 

• Naštej nekaj električnih porabnikov. Povej, kakšna je njihova 

naloga (svetijo, grejejo, opravljajo delo). 

• Ali lahko pustimo vključen likalnik, ko gremo od doma? Zakaj? 

Kaj pa pečico? 

• Ali požar na električni napravi lahko gasimo z vodo? 

• Zakaj moramo z elektriko varčevati? 

• Kako lahko varčujemo? 

 

 

 


