
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (5. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Termometer SDZ - 71,72                          
Izpolnijo naloge str. 71/1-4
Zapis: TERMOMETER

1. Temperatura ni enako kot toplota.
Temperatura je lastnost telesa, ki jo merimo s termometrom.
2. Temperaturo lahko merimo v stopinjah Celzija (° C), v kelvinih ali drugih 
temperaturnih lestvicah.
3. Vrste termometrov: infrardeči, alkoholni, živosrebrni, digitalni…

Pregled in preverjanje ob 
prihodu v šolo. Ocenjevanje 
pri ustnem spraševanju.

vesna.koren1@guest.arnes.si
Vprašanja mi lahko postavijo 
na mail v času od 8. do 10. 
ure ter od 18. do 20. ure.

Temperatura in 
toplota

SDZ - 73

Temperatura je lastnost telesa, ki jo merimo s termometrom.
Toploto ali mraz lahko določimo z občutkom, izkušnjo ali na otip. Koža je čutilo, 
s katerim preverimo, ali je neko telo toplejše ali hladnejše od telesne 
temperature.
Temperaturo izmerimo, kadar želimo vedeti, ali je neko telo toplo ali mrzlo. 
Temperatura, ki jo izmerimo s termometrom, je lastnost telesa. Toplota je 
oblika energije, ki se prenaša s toplejšega na hladnejše telo.
Zapis: Toploto ali mraz lahko določimo z občutkom, izkušnjo ali na otip. Koža 
je čutilo, s katerim preverimo, ali je neko telo toplejše ali hladnejše od telesne 
temperature.

Dejavnosti - poskuse pri 
obravnavanih snoveh bodo 
prikazali učenci v šoli.

Prevajanje toplote Zapis: PREVAJANJE TOPLOTE
Prevajanje toplote (toplotni tok) je prehajanje toplote s telesa z višjo 
temperaturo na telo z nižjo temperaturo.
Hitrost prevajanja toplote je odvisna od vrste snovi in od velikosti telesa.
Voda v manjšem loncu se bo segrela hitreje.
RAZLIČNE SNOVI RAZLIČNO PREVAJAJO TOPLOTO
1. Toplotni izolatorji so snovi, ki slabo prevajajo toploto. To so volna, les, 
stiropor, zrak.
2. Toplotni prevodniki pa so snovi, ki dobro prevajajo toploto, to so vse kovine.
Izdelajo (miselni vzorec), na kakšne načine preprečujemo prehajanje toplote v 
vsakdanjem življenju (oblačila, hiše, gospodinjski pripomočki,...) naštejejo čim 
več primerov. Primere naj tudi narišejo ali prilepijo sličice.


