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7. C, UČNO GRADIVO ZA 31. 3. 2020 
 

 
IP GLEDALIŠKI KLUB 
 
Dragi mladi gledališčniki! 

Znova se oglašam, čeprav se bodo moja navodila, kot sem obljubila že prejšnji teden, v 
veliki meri ponovila. Tisti, ki morate imeti predstavitev določene teme, se nanjo pripravite. 
Govorni nastop boste imeli takoj, ko se vrnemo spet v šolo. Predstavitev svoje teme mi 
lahko pošljete po e-pošti.  

Za vse pa velja, da se počasi učite na pamet besedilo za vlogo, ki jo imate v igri 
Sneguljčica. 

Želim vam vse dobro in vas prijazno pozdravljam. 

Vaša učiteljica 
 
 
 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, obe skupini 
 

UMETNE SNOVI PREIZKUŠANJE LASTNOSTI     

 
Cilji današnjega dne:  

1. ugotoviš značilne lastnosti umetnih snovi ,  

2. jih razvrstiš v skupine (termoplasti, duroplasti, elasti, silikoni), 

3. primerjal boš gostoto različnih umetnih snovi,  

4. določil trdoto različnih umetnih snovi 

5. z uporabo osnovnih  postopkov in pripomočkov boš izdelal preprost predmet iz 

umetnih snovi. 

Pozdravljen pri raziskovalnem delu.  

 

Uporabi materiale, ki jih imaš na razpolago, če katerega nimaš, nič hudega. 

1. Pripravi si  kos slamice,    kos vrečke za živila,      če ti 

mami dovoli, kos najlonke, staro,neuporabno pisalo iz umetne snovi, 

 

košček plastenke      

na list papirja si preriši preglednico                          eksperiment bomo izvedli v šoli 

 

material gostota trdota termoplast duroplast 

 Košček predmeta 

daj v posodo z 

vodo. Zapiši, ali 

plava na vodi, ali 

ne. Če potone, je 

gostejši od vode. 

Vzemi kuhinjsko 

desko. Nanjo 

položi kos 

umetne snovi. S 

kuhinjskim 

nožem ne 

premočno potegni 

po njej. manj ko 

se pozna utor, 

bolj je snov trda. 

Nad plamenom 

čajne svečke (če 

jo imaš),  

segrevaj predmet 

na razdalji 

približno 2 cm 

samo nekaj 

sekund.!!!!Če 

spremeni obliko, 

je termoplast. 

Če predmet ni 

spremenil oblike, 

je duroplast. 

Segrevaj res 

malo časa, ker se 

pri gorenju 

umetnih snovi 

sproščajo 

strupeni plini. 

slamica     



2 
 

vrečka     

pisalo     

plastenka     

najlonka     

 

                                     

2. Oglej si video in si izdelaj obesek za ključe ali verižico in bioplastike.  

Potrebuješ: 

Žlico 

Posodo za mešanje 

Model obeska 

Papirnate brisače 

Cedilo 

250 ml mleka  

4 jedilne žlice belega kisa 

 V posodo vlij 250 ml mleka. Dodaj 4 jedilne žlice navadnega kisa. Z žličko mešaj 

toliko časa, da nastanejo kosmiči. Zmes zlij v cedilo, odcedi in preostanek zmesi 

ožmi in prestavi na papirnato brisačko. Z brisačko popivnaj čim več tekočine. Zmes 

gneti med rokami, da dobiš čim bolj kompaktno snov. Splošči jo iz z modelčkom 

izreži obliko. Izdelek pusti na zraku vsaj dva dni, da se posuši. Nato ga lahko 

poljubno okrasiš in uporabiš za poljuben namen. 

 

Znanstivalček  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir slike: http://felix.si/poucne-otroske/15148-postani-znanstvenik-9789610039907.html 

 

 

Povezava za ogled naloge: https://www.youtube.com/watch?v=akhs3wcSDGA 

 

Verjameva, da vam je izdelek uspel in ga boste s pridom uporabljali. Lahko ga 

poslikate in nama ga pošljete preko kanala 7. c ali 7.a v spletni učilnici ali na e-

maila do naslednjega tedna. 

Lep pozdrav. 

 

 

 

 

 

 

 

Mleko je iz več snovi, ena izmed njih 

so proteini, imenovani kazeini. V 

kislem okolju (kis), se  ti monomeri 

povežejo v polimer in dobimo 

strukturo, ki je podobna plastiki. 

http://felix.si/poucne-otroske/15148-postani-znanstvenik-9789610039907.html
https://www.youtube.com/watch?v=akhs3wcSDGA
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ANGLEŠČINA 

 

 

Pozdravljen sedmošolec, sedmošolka, 

- že je tu torek in najprej boš pregledal naloge iz učbenika, ki si jih reševal prejšnjič. 

Rešitve najdeš spodaj. 

 

- Sedaj pa boš poslušal pogovor o razlikah med Veliko Britanijo in Kanado. Odpri 

učbenik ali e-učbenik na strani 100 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/100.html in 

preberi in poslušaj besedilo na naslednji povezavi 

https://touchstone.si/audio/ts7/100_(Great)_Britain_versus_Canada.mp3 . 

 

- V slovarček prepiši nove besede in jih prevedi s pomočjo spletnega slovarja PONS 

https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik . Besede najdeš 

spodaj. 

 

- V besedilu si lahko zopet zasledil stopnjevanje pridevnikov. Tokrat poleg primernika 

še presežnik. Ponovi pravila na učnem listu s pravili za stopnjevanje pridevnikov 

(COMPARISON OF ADJECTIVES) od točke 1. do 4. 

 

- Na strani 101 v učbeniku ali e-učbeniku https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/101.html 

ustno reši naloge 2a, 2b, 3.  

 

-  

That will be all for today. Well done. 

See you next time. 

 

Mojca Vidmajer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/100.html
https://touchstone.si/audio/ts7/100_(Great)_Britain_versus_Canada.mp3
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/101.html
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STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV – REŠITVE VAJ V UČBENIKU 
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GREAT BRITAIN VERSUS CANADA 

 

 

 

 

 

 

- IMPRESSION 

- TO NOTICE 

- COIN 

- BANKNOTE 

- OUTGOING 

- COUNTRYSIDE 

- LANDSCAPE 

- FOREST 

- PRAIRIE 

- TUNDRA 

- EVERGREEN FOREST 

- INLAND 

- VAST FARMLANDS 

- VARIED 

- SEVERE CLIMATE 

- I SEE. 

- WELL, IT'S DIFFICULT TO SAY. 

- ONE THING IS FOR SURE. 

- THANK YOU. - NOT AT ALL. 
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MATEMATIKA 

 

RAČUNANJE CELOTE (učbenik od str. 181 – 184), 31. 3. 2020 

 

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE CELOTE 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

2. Ponovimo: Odstotek ali procent je delež od sto. 1 % =
1

100
= 0,01 

10% =
10

100
=

1

10
= 0,1 

10% 𝑜𝑑 200 =
10 ∙200

100
= 20  ALI računanje s sklepanjem 

      Odstotek del celote 

      100 % ………….. 200 

   : 10        : 10 

      10 %   𝑥 =  200: 10 =  20 

Pri obeh postopkih pridobimo enak končni rezultat. Delež, ki ga izračunamo, nima več 

zapisanega znaka za odstotek! 

 

3. Ponovili smo snov prejšnje ure, to je računanje dela celote. Danes se bomo naučili 

RAČUNANJE CELOTE. Najprej natančno preberi razlago, potem pa si jo prepiši z barvami v 

zvezek. 

Želimo izračunati koliko znaša celota, če 9 % predstavlja 27 kg.  

Matematičen zapis je   9% 𝑜𝑑 _______ 𝑘𝑔  = 27 𝑘𝑔 ali 

9% 𝑜𝑑 𝑥 𝑘𝑔  = 27 𝑘𝑔 ali   

 9% 𝑜𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑒  𝑗𝑒 27 𝑘𝑔 

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      9 % ……………..….. 27 kg 

    : 9       : 9 
      1 %……………..…..   3 kg 

 

           ∙ 𝟏𝟎𝟎       ∙ 𝟏𝟎𝟎 

      100%……………..….. 300 kg 

Celota torej predstavlja 300 kg. 
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4. Iz učbenika preberi navodilo pod naslovom Računanje celote. 

Prepiši rešen primer 4 s strani 182. 

 

5. Po postopkih, ki si si jih pogledal, reši nalogi N 1, 9/str. 184. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

 
 
 
SLOVENŠČINA 
 

Spoznal si, da je bajka Volkodlak sestavljena in okvirnega in vložnega dela. Okvirni del je 

tisti, kjer oče ob zimskih večerih pripoveduje svojim otrokom različne zgodbe. Vložni del 

pa je zgodba o volkodlaku, ki jo je očetu povedal Bukovčan (moški, ki je na Hrvaško vozil 

prodajat suho robo). 

Tvoja naloga je, da do naslednje ure napišeš strnjeno obnovo VLOŽNEGA DELA zgodbe.  

Pri delu ti želim veliko uspeha. 

Ne pozabi, na tvoj odziv čakam tudi v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


