
1. TIT 

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     

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 sporočila, kanala 7. c ali 7.a v spletni učilnici ali na e-maila do 

naslednjega tedna. 

Lep pozdrav. 

 

2. TIT 

Glej 1. Uro. 

3. GEO 

GOSPODARSTVO 
S pomočjo učbenika in atlasa odgovori na vprašanja.  

Sredogorja s kotlinami  (U 51 – 53, A 43) 
1. Katera naravna bogastva ima sredogorje s kotlinami? 
2. Kakšna industrija se je razvila na tem območju? 
3. Kakšen je vpliv industrije na okolje? 
4. Zakaj so začeli v Zahodni Nemčiji zapirati rudnike in premogovnike? 
5. Zahodnonemška družba je postindustrijska družba oz. informacijska družba. Kaj to pomeni? 
6. Katera država je v Srednji Evropi gospodarsko najmočnejša?  
Nemško – Poljsko nižavje (A 43) 
7. Zakaj je Nemško – Poljsko nižavje primerno predvsem za kmetijstvo?   
8. Naštej najpomembnejše kmetijske pridelke. 
9. *Zakaj je zelo pomemben rečno-kanalski promet? 
Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 32 do 43, seveda tiste, ki jih še nisi.  

 

 

 

 

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


4. ŠPO 

RAZVIJANJE MOČI IN SPLOŠNE KONDICIJE 
 
Navodila: začneš s sklopom A in ponoviš 3 kroge, potem isto nadaljuješ s sklopom B in C. 
 
Po vadbi se odpraviš še na kratek sprehod (10 min).  
 

Št.  Ime vaje Serije/ponovitve Odm

or 

Slika/video/opombe 

A1 Počep  3/12  

 

A2 Stabilizacija trupa-

plank 

3/40 sekund  

 

A3 Sklece 3/12  

 

     

B1 Izpadni korak 3/20 (10 vsaka 

noga) 

 

 

B2 Dvig trupa 3/12  

 

B3 Tek na mestu 3/40 sekund  

 

     

C1 Statični počep  3/40 sekund  

 



C2 Stabilizacija trupa z 

dotikom ramen 

3/20 (10 vsaka 

rama) 

 

 

 

5. MAT 

REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI, 3. 4. 2020 

(učbenik od str. 181 – 184) 

 

1. V zvezek napiši naslov: REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 
 

2. Do sedaj smo se naučili računati del celote in računati celoto. Sedaj pa bomo to znanje uporabili 

pri reševanju nalog z besedilom. To so naloge iz vsakdanjega življenja. 

Prepiši rešene primere v zvezek: 

a) 45 % popusta znaša 144 €. Na katero osnovno ceno je bil izračunan popust? 

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      45 % ……………..….. 144 € 

    : 9       : 9 

      5 %……………..…..     16 € 

                         

      100 % ……………….. 320 € 

Popust je bil izračunan na ceno 320 €. 

a) Po 25-odstotnem znižanju stane 1 kg paradižnika 0,75 €. Koliko bi plačali za 5 kg 

paradižnika pred pocenitvijo? 

, izračunajmo ceno pred znižanjem za 1 kg paradižnika 

      odstotek  del celote 

      75 % ……………..….. 0,75 € 

    : 3       : 3 

      25 %……………..…..     0,25 € 

                        

 

      100 %……………..…..     1,00 € 



Cena za 1 kg paradižnika pred znižanjem je znašala 1 €. Torej bi za 5 kg plačali 

. 

 

3. Iz učbenika preberi prepiši rešen primer 5 s strani 182. Prepiši tudi besedilo naloge. 

 

4. Sedaj pa se loti reševanja nalog iz učbenika na strani 184 in sicer: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi piši. 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

Dragi učenci izbirnega predmeta ONA! 

V spletni učilnici je objavljen posnetek – predstavitev vseh vaših projektnih nalog »Opis in gojenje 
organizma«. Objavljena so tudi nova navodila za delo - Pridobivanje in uporaba naravnih barvil. 

Veselim se vaših izdelkov. 

ŠZZ 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi 

Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni 

tako, te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. 

Zatem počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, 

»mountain climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  



Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih 

izvajamo pri uri športne vzgoje. 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

7. ONA 

Glej 6. Ura. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY

