
 

NAVODILA ZA DELO OD 25. MAJA DO 29. MAJA 2020          
 

 
 
 
1. Natančno preberi učno snov v učbeniku na strani 112 in 113. 

 
 
Naloga 

V zvezek prepiši spodnji zapis ali pa si naredi svoje zapiske. Izbira je tvoja. 

 

                                 ŽLAHTNI PLINI (VIII. skupina PSE)  

Ne spajajo se radi z drugimi elementi PSE, zato jih imenujemo  žlahtni plini. 
 

Zakaj se ne želijo spajati z drugimi elementi?  

Žlahtni plini imajo zunanjo lupino polno zasedeno z elektroni, zato ne težijo za tem, da 

bi elektrone oddajali drugim elementom ali jih od njih sprejemali. 

Lastnosti: 

1. So kemijsko zelo stabilni in redko reagirajo z drugimi elementi.  
Na primer težji žlahtni plini (Kr, Xe, Rn) pod ekstremnimi pogoji reagirajo s fluorom.  
2. Pri normalnih pogojih so brez vonja, barve in okusa. 
3. V vodi so težko topni. 
4. Osnovni gradniki žlahtnih plinov so atomi. 
 
Uporaba: 
Uporabljamo jih tam, kjer rabimo nereaktivno okolje; npr. varjenje, v svetilkah, v laserjih, 

svetlobnih napisih … 

Če jih priključimo na visoko napetost, svetijo v različnih barvah. 
 
(Tabele ni potrebno prepisovati. Če želiš, si jo lahko natisneš in prilepiš v zvezek).



HELIJ 

- z njim polnijo balone, ki lebdijo v zraku (je 

lažji od zraka), 

- za vodikom je najpogostejši element v 
vesolju, 

- na Zemlji ga je zelo malo, 

- - uporabljajo ga za potapljače v velikih 
globinah (zmes s kisikom), 

- za hlajenje občutljivih (npr. 

eksplozivnih) snovi 

- laserji, sijalke, ki oddajajo vijoličast sij. 

KRIPTON 

- uporabljajo v proizvodnji svetil, laserjev 

(s katerimi zdravimo okvare očesne 

mrežnice) in izolacijskih stekel, 

- za žarnice z belo svetlobo, 

- fluorescenčne svetilke, 

- fotografske bliskovne luči. 

NEON 

- je v neonskih sijalkah (cevi za 

svetlobne reklame – plin pod 

napetostjo žari oranžnordeče), 

-za plinske laserje (v zmesi s helijem), 

- detektorji napetosti, 

- kot zamrzovalno sredstvo. 

KSENON 

- avtomobilski žarometi, 
- projektorske žarnice. 

ARGON 

- v industriji aluminija in jekla, 

- pri razsvetljavi (polnjenje žarnic z 

žarilno nitko in fluorescenčnih žarnic),  

- ustvarjanje modre svetlobe pri neonskih 

lučeh). 

 

 

 

   ZNAM ZA VEČ:  

                      Reši vprašanja RIO na str.113.                     

 

ZANIMIVO!  

https://www.rsc.org/periodic-table/video  

Poglej video posnetke žlahtnih plinov (z miško klikni na izbran element in poglej video). 

Poglej tudi druge elemente  PSE, ki so ti zanimivi. 

  

OPRAVLJENEGA DELA TI NI POTREBNO POŠILJATI! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
POMEMBNO: 
 
Vsi, ki še niste opravili dela za prejšnje tedne, se potrudite in dopolnite, kar vam 
manjka.  
 
Ne pozabite na referate! 
 
 

Ostanite nasmejani, dobre volje in seveda zdravi! 

 

Prijazen pozdrav in veliko uspeha pri delu, 

                      

 vaša učiteljica. 

 
 
 
 
 
 
 

 


