
OŠ ZA ODRASLE
NARAVOSLOVJE

7. RAZRED 



• Vsak predmet se sestoji iz SNOVI (radirka, 
papir, avtomobil, tabla, parket).

• NARAVNE SNOVI- najdemo v naravi (les, voda, 
kamnine).

• PRIDOBLJENE SNOVI- pridobljene iz naravnih 
snovi in umetno predelane (plastika, zdravila).

• Snovem, ki imajo uporabno vrednost in iz njih 
izdelujejo uporabne predmete, pravimo tudi 
MATERIALI.











SNOV

• Prejšnjo uro smo spoznali, da je vse zgrajeno iz 
snovi: vsi predmeti, ki jih vidiš okoli sebe, vsa 
narava, živa in neživa – tudi zrak je iz snovi, 
čeprav ga ne vidiš.

• SNOV JE VSE KAR IMA MASO IN ZAVZEMA 
DOLOČENO PROSTORNINO.

• Na svetu je izredno veliko najrazličnejših snovi. 
Ljudje jih uporabljamo za različne namene, 
odvisno od njihovih lastnosti.



• Na svetu je nepregledna množica najrazličnejših 
snovi.

• Že če bi poskusili zapisati vse snovi, ki sestavljajo 
šolski zvezek, bi prišli do zelo dolgega spiska.

• Sestavljen je iz papirja, kovinske sponke, ovitka iz 
umetne mase, barve, s katero so pobarvane platnice, 
grafitne sledi svinčnika, ki je nastala na papirju, ko si 
pisal in tako naprej.

• Če bi podrobno pogledali, bi videli, da so nekatere od 
naštetih stvari spet zgrajene iz več različnih snovi.

• Papir je, recimo, sestavljen iz celuloze, belila in 
drugih polnil.



• Če je neka snov iz dveh ali več različnih 
snovi, ji pravimo ZMES.

• Večina snovi v naravi je zmesi.

• Zmesi so kamnine, zrak pa tudi vse vrste 
voda, ki jih srečamo v naravi.

• Kamnine so zmesi različnih mineralov in 
mineralom podobnih snovi.

• Zrak je zmes različnih plinov.

• Vode v naravi, na primer morje, studenčnica 
ali podtalnica, vsebujejo različne vrste soli, 
raztopljene pline in še nekatere druge 
snovi. 



• Samo po videzu ne moremo sklepati, ali je 
določena snov zmes ali ne. 

• Mleko, na primer, je zmes vode, različnih 
beljakovin, maščob, mineralnih snovi, 
vitaminov, mlečnega sladkorja …



SNOV

Delimo na ČISTE SNOVI IN ZMESI.



ČISTA SNOV

• V naravi so tudi snovi, ki niso v zmeseh z drugimi 
snovmi.

• Te snovi imenujemo ČISTE SNOVI.

• Lastnosti čistih snovi niso odvisne od mase ali 
prostornine snovi. So vedno enake. Listič čistega zlata 
razrežemo na majhne koščke. Pri tem se lastnosti ne 
bodo spremenile. Listič zlata ima enake lastnosti kot 
posamezni manjši deli. Zlato je čista snov.

• PRIMERI čiste snovi: žveplo, zlato, kisik, diamant, 
grafit.

• Čiste snovi so vsi elementi PS.



PERIODNI SISTEM ELEMENTOV





• ČISTE SNOVI gradijo ENAKI delci.

• ZMESI gradijo RAZLIČNI delci.


