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7. C, UČNO GRADIVO ZA 26. 3. 2020 
 

NEMŠČINA 1 

Vsa navodila so v spletni učilnici. 

 

DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

Do sedaj si gotovo že konkretno zavihal/-a rokave tudi doma. Trenutno smo se 

ukvarjali s Homerjevo Odisejo, in sicer odlomkom Odisej na otoku Kiklopov. 

Mogoče se ti je ob tem porodilo kakšno vprašanje. Če je tako in ti kaj ni jasno, mi 

prosim piši na mail karmen.zupanc@gmail.com oz. me pocukaj v spletni učilnici, kjer te 

prav tako pričakujem. 

Danes pa ti za lažje vsebinsko razumevanje odlomka Odisej na otoku Kiklopov pišem 

oporne točke, ki si jih lahko skopiraš in prilepiš v zvezek ali pa si jih prepišeš.  

1. Odisej je s svojimi možmi prišel na otok Kiklopov. 

2. V Polifemovi votlini so opazovali številne pripomočke za rejo ovc in koz. 

3. Kljub strahu svojih mož se je Odisej odločil, da počakajo velikana. 

4. Ob sončnem zahodu je prišel Polifem. 

5. Odisej se je Polifemu predstavil, Polifem pa je požrl dva njegova tovariša. 

6. Odisej se je naslednjega dne domislil rešitve (ošiljen kij). 

7. Polifema so napili, nato še oslepili. 

8. Ostali velikani Polifemu niso pomagali zaradi Odisejeve odlične zamisli glede 

imena (Nikdo). 

9. Zjutraj so možje na trebuhih ovc in ovna pobegnili iz jame. 

10.  Polifem je napovedal maščevanje (izpolnil ga je Pozejdon, njegov oče). 

 

Naj te ne bo strah pisati, če potrebuješ pomoč (obljubim, ne bom gledala pravopisnih 

napak).  

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

 

 

 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, obe skupini 

Enaka navodila so tudi v spletni učilnici. 

Naslov:  Umetne snovi 

Oblikuj si odgovore na vprašanja v zvezek ali na liste, preriši sliko in poglej povezave. 

Ob koncu poglavja znaš odgovoriti na naslednja vprašanja.  

1. Kaj je polimerizacija?  http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetne_snovi 

 

2. Iz katerih surovin izdelujemo umetne mase? 
3. Katere polizdelke iz umetnih mas poznamo? 

 
 
Odgovore na ostala vprašanja lahko najdeš na povezavi: 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/57244335/tit-7-uc-lowres/4 

 http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/mase/index.htm 

4. Naštej nekaj prednosti umetnih mas v primerjavi s kovinami? 
5. Naštej nekaj prednosti umetnih mas v primerjavi z lesom? 
6. Kako vpliva proizvodnja in uporaba umetnih mas na okolje? 
7. Katerih snovi ne smeš hraniti v jogurtovem lončku in zakaj? 
8. Razvrsti umetne snovi po trdoti od najtrše naprej: stiropor, akrilno steklo, folija. 
9. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo duroplasti? 
10. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo termoplasti? 
11. Katere lastnosti imajo umetne mase, ki jih imenujemo elasti ali elastomeri? 
12. Katera umetna masa se uporablja za toplotno izolacijo hiš in zakaj? 
13. Kako vpliva povišana temperatura na večino umetnih mas? 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Umetne_snovi
https://www.yumpu.com/xx/document/read/57244335/tit-7-uc-lowres/4
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Kot zanimivost si lahko pogledaš sestavek o bioplastiki, o kateri se v zadnjem času ogromno 

govori. Razmisli, kje bi bioplastika lahko nadomestila klasične umetne snovi. 

http://www.plastice.org/fileadmin/files/PLASTICE_MALI_FAJL_za_WWW.pdf 

Prijetno raziskovanje ti želim in upam, da se kmalu vidimo v učilnici in izdelujemo izdelke. 

Za kakršno koli informacijo piši preko komunikacije v spletni učilnici ali: 

1. skupina na jerica.rajsek@gmail.com, 

2. skupina na: mojca.arcet@depo.si 

 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

 
Tole je delo za obe uri v tem tednu. Gradivo je tudi v spletni učilnici v eAsistentu. 
 
1. Zapiši večji naslov Človekove pravice. 
2. Preberi poglavje Soodvisnost med pravicami in odgovornostmi, učbenik, str. 43. 
3. Zapiši, kaj je svoboda in kaj ti pomeni. Zapiši, kaj je odgovornost in kako jo ti doživljaš. 

Odgovorov ne išči le v učbeniku, razmišljaj s svojo glavo in na podlagi lastnih izkušenj. 
4. V učbeniku, na zadnjih treh straneh, sta povzetka Splošne deklaracije človekovih 

pravic in Konvencije o otrokovih pravicah. Preglej člene.  
Izberi 3 pravice in jih izpiši. K vsaki pravici pripiši svoje odgovornosti (dolžnosti), ki 
izvirajo iz nje. (Primer: Pravica do življenja. Moja odgovornost je varovati svoje življenje 
in življenje drugih.).  
Eno od zapisanih pravic in odgovornosti tudi nariši.  
V učbeniku, v poglavju Človekove pravice in odgovornosti, poišči Pavčkovo pesem 
Moje pravice (roza okvir). Preberi jo in izpiši pravice, ki jih omenja. 

 
5. Utrjuj znanje s pomočjo nalog na: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 
Na tej strani po lastni presoji izberi naloge iz poglavij Posameznik, skupnost, država, 
Skupnost državljanov RS, Posameznik in skupnost,  Skupnost državljanov.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plastice.org/fileadmin/files/PLASTICE_MALI_FAJL_za_WWW.pdf
mailto:jerica.rajsek@gmail.com
mailto:mojca.arcet@depo.si
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html
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MATEMATIKA 
 
 
RAČUNANJE ODSTOTKOV IZ DELEŽA IN CELOTE (učbenik od str. 178 – 180), 26.3. 

 

 

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE ODSTOTKOV 

2. Natančno preberi Špelino zgodbico na str. 178 in v zvezek prepiši rešitev njene naloge na oba 

načina: 

a) računanje z ulomkom in 

b) reševanje s sklepanjem (preglednica).  

Podrobno si oglej, v katere tri skupine razdelimo naloge z odstotki. 

3. V zvezek prepiši rešena primera 1 in 2 s strani 178 in 179. Najprej prepiši besedilo naloge in 

potem še ustrezno rešitev.  

Primer 1: Zapiši delež navedenih količin najprej z ulomki, nato z odstotki in še z decimalnim 

številom. 

a) Od 100 udeležencev novoletnega sprejema je 64 žensk. Koliko odstotkov je žensk? 

64

100
= 0,64 = 64 % 

 

b) Od 50 posajenih… 

In tako naprej pri obeh rešenih primerih. 

 

4. Za utrditev prepisanega v zvezek reši še naloge N 1, 2,  3, 4, 5, 7/ str. 179, 180. Če ti ostane še 

kaj časa, reši nalogo N 18/str. 180. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi lahko pišeš. 
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ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec/učenka 7. c razreda, 

Spodnje navodilo je namenjeno delu dveh šolskih ur, za sredo 25. 3. in četrtek, 26. 3. 
2020.  

Česar nisi uspel dokončati v sredo, nadaljuj danes. 

V zvezku že imaš učni list s pravili za stopnjevanje pridevnikov (COMPARISON OF 
ADJECTIVES). 

Ponovi pravila od točke 1. do 4. ter rešuj vaje v delovnem zvezku: 

stran 104/ naloga 7 a, 7b, 7c, 7d 

stran 105/ naloga 8 

stran 106/ nalogi 9, 10, 11 

stran 107/ naloga 12. 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

Vabim te, da v prihodnjih urah obiščeš spletno učilnico eAsistenta. 

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Dragi učenec, draga učenka! 

Pri SPH imamo nekaj teorije in veliko prakse, sploh pri pripravi jedi. Zato, ker se nekaj 

časa ne bomo videli v živo je najbolje, da tudi doma postoriš kaj 'življenjskega'. Spodaj 

sem napisala nekaj predlogov, enega izmed njih uresničiš do naslednjega tedna. Da bom 

vedela, ali si pri gospodinjstvu res aktiven/aktivna, se pri opravilu fotografiraj, sliko pa 

naloži v komunikaciji v spletni učilnici oz. jo pošlji na moj e-naslov andreja.je@gmail.com. 

Ko mi boš poslal/a sliko, bom označila opravljeno nalogo. Pazi le, da bo to do 2. 4. 2020. V 

naslednjem tednu bomo namreč usvojili še nekaj teorije. 

1. V tem tednu doma čim več sodeluj pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, priprava mize, 

pomivanje, pospravljanje), še bolj pa je zaželeno, da pomagaš pri opravilih na vrtu in si 

čim več na svežem zraku. Seveda se druži le z ožjimi družinskimi člani in se izogibaj 

ostalih stikov. 

2. Pripravi čim bolj zdravo jed iz sadja ali zelenjave, ki jo imaš v teh dneh pri roki. Namig: 

nabereš lahko regrat in čemaž, skuhaš kakšen krompir in jajce ter narediš okusno 

pomladansko solato, pa še zdrava bo! 



6 
 
3. Doma sodeluj pri pranju perila, obešanju - sušenju, predvsem pa tudi kaj zlikaj ali prišij 

kakšen gumb. Dodaten izziv: če imaš možnosti, predelaj kakšno staro oblačilo. 

4. V dneh, ko bomo doma, bo mogoče komu kakšna zaloga sadja začela propadati, ti pa 

poskrbi, da ne bo šla v nič. Namig: skuhaš lahko kompot, čežano, manjši kozarec 

marmelade, pripraviš sadno solato ali spečeš kakšno sadno sladico.  

Ob vsem delu pazi na higieno (se še spomniš, kaj je to?)! 

Isto gradivo najdeš tudi v spletni učilnici. Veliko dobre volje ti želim! 

Andreja Starman 

 


