5. 04. 2020

Pozdravljeni devetošolci,
za nami je že tretji teden pouka na daljavo. Verjamem, da ste se že
prilagodili in sprejeli ta način dela. Še vedno sem trdno prepričana, da nam
bo z dobrim sodelovanjem uspelo.
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.

POTEK DELA
Preglej rešitve nalog iz prejšnje ure, Hranila in živila, ter popravi napake. Mislim,
da jih ni veliko.
Začeli bomo z obravnovo OGLJIKOVIH HIDRATOV, o katerih že nekaj veš. Za to
bomo potrebovali 5 ur. Začeli bomo z najenostavnejšimi, nadaljevali pa s
sestavljenimi.
Potreboval boš učbenik (str. 82 – 89 , delovni zvezek (str. 57 – 65) in zvezek,
pomagal si boš tudi z informacijmi s spleta.
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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HRANILA IN ŽIVILA
– rešitve –





Za začetek si oglej dokazne reakcije (teste) za osnovna hranila v živilih na
spletni strani http://evedez.si/
Po ogledu reši 3. v DZ, na str. 53 -56.
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Da ugotoviš, ali si natančno opazoval dokazne reakcije hranil
v živilih in pravilno rešil 3. nalogo v DZ, reši 4. nalogo v DZ na 56. strani.



S pomočjo učbenika reši naslednje naloge in naredi zapise v zvezek.



Ustrezno poveži (ali pobarvaj z enako barvo) ime posameznega hranila z
vlogo, ki jo opravlja v našem organizmu.
HRANILO

VLOGA V ORGANIZMU

Ogljikovo hidrati

so snovi potrebne za izgradnjo in obnovo celic organizma.

Maščobe

so pomembne pri prebavi in absorbciji snovi v prebavila.

Beljakovine

so gradniki kosti in zobovja.

Voda

so vir energije in surovine za sintezo drugih pomembnih
spojin za organizem.

Minerali

je topilo in sredstvo za transport snovi po organizmu.

Vitamini

so najpomembnejši vir energije za naš organizem.

Prehranske vlaknine

pomožne snovi z regulacijsko vlogo pri kemijskih procesih v
organizmu.
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Oglej si deklaracijo o hranilnih vrednosti za proseno kašo.
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