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7. C, UČNO GRADIVO ZA 3. 4. 2020 
 

NARAVOSLOVJE (četrtek, 2. 4. 2020 in petek, 3. 4. 2020) 

Dragi učenci 7.A in 7.C,  

v tem tednu bomo predelali poglavje ZVOK. V spletni učilnici so objavljena dodatna navodila glede 

izvedbe poskusov, in povezave do zanimivih filmčkov o zvoku.  

Ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

ZVOK je povsod okoli nas 

S pomočjo učbenika na str. 98 - 99 odgovori na vprašanja. Želim ti veliko uspeha pri delu! 

1. Na hitro o zvoku 

Zvok je vzdolžno valovanje, ki se širi po snovi (zraku, tekočini, trdnih snoveh). Ponovi, kaj je pri 

zvoku valovna dolžina in frekvenca. 

 

2.  Oddajniki zvoka 

a) Naštej oddajnike zvoka ali ZVOČILA. 

b) V kakšne namene uporabljajo zvok živali?  

3. Nastanek zvoka 

a) Kako nastane zvok? 

 

b) Zakaj ob oddaljeni nevihti blisk opazimo veliko prej, preden zaslišimo grom? 

c) Naštej nekaj sprejemnikov zvoka. Ponovi potovanje zvoka po ušesu. 
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č) Kakšne posledice pušča dolgotrajna izpostavljenost hrupu? 

d) S katerimi ukrepi bi ti zmanjšal onesnaženost okolja s hrupom? 

4. Izvedi spodnja poskusa in opiši rezultate: 

    

5. Sestavi svoj poskus z zvokom 

Sestavi načrt poskusa in ga izvedi. Napiši rezultate in ugotovitve, poskus fotografiraj.  Če imaš 

možnost, naredi videoposnetek.  

A) Poskus, v katerem zvok nastane, preden ga slišimo. 

ALI 

B) Poljuben poskus iz zvoka (v pomoč imaš spodnje fotografije poskusov, lahko sestaviš svojega!). 

Delovanje glasilk: 

 

Širjenje in sprejemanje zvoka: 

 

Pojoči kozarci: https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713 

 

 

Ugašanje sveče z zvokom: 

 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713
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SLOVENŠČINA 
 
 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si prebral/-a bajko o očetu in sinu, ki sta se podala v nebo. 

Danes te čaka nekaj vprašanj, povezanih z vsebino. Svetujem, da bajko še enkrat hitro 

prebereš, nato pa se loti odgovarjanja. Odgovore zapisuj v zvezek, naslednjo uro pa ti 

bom ponudila rešitve. 

Še vedno pa prijazno vabljen/-a v spletno učilnico. 

 

Čas trajanja zadane naloge: 20-30 min. 

 

DEDAL IN IKAR, PRVA LETALCA 
Analiza besedila 

 
1. Kdo je kdo? Na črtico pred ime osebe napiši ustrezno številko z desne.                    

 
____ Dedal   1. pol bik, pol človek 
____ Minos    2. umetnik 
____ Ikar    3. vladarjeva hči 
____ Minotaver   4. kralj 
____ Ariadna            5. Tezejeva sestra 
                                           6. umetnikov sin 

 
2. Izpiši poved, ki nam pojasni, zakaj se je Dedal naveličal Krete. 

 
3. Uredi zaporedje, tako da na črtico napišeš številko. 

 
____ Skrbni oče je svetoval sinu. 
____ Umetnik si je izmislil napravo za letenje. 
____ Letalca sta bila srečno na poti. 
____ Žalosten pokop sina. 
____ Ikar je padel v morje. 
____ Umetnik in sin sta izdelovala peruti. 

 
4. Iz drugega odstavka izpiši tri pripomočke, s katerimi je Dedal oblikoval peruti. 

 
5. Kaj je zapeljalo Ikarja, da ni upošteval očetovih navodil in svaril?  Odgovor oblikuj s 

svojimi besedami. 
 
6. Iz zadnje povedi izpiši tisti del, iz katerega vidimo Dedalovo obžalovanje, ker se je 

odpravil na tako nevarno pot. 
 

7. Katere tri osebe so videle letalca na poti? 
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8. Z vsaj tremi pridevniki  opiši očeta in sina.                       
 

DEDAL IKAR 

  

  

  

 
 

RAZREDNA URA 

V spletni učilnici te čaka sporočilo razredničarke s priporočili za učenje. 

 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 

pa smo prispeli do petka. Upam, da pri delu nisi imel preveč težav. Danes te vabim, 

da mi v dodanem vprašanju v spletni učilnici napišeš, kako si bil do sedaj uspešen pri 

učenju angleščine na daljavo. 

 

Sedaj pa preveri, kako si reševal naloge za stopnjevanje pridevnikov v učbeniku. 

Rešitve najdeš spodaj. 

Danes bomo še malo utrjevali stopnjevanje pridevnikov. Rešil boš naslednje naloge v 

delovnem zvezku: 

stran 107/ naloga 13 

stran 108/ nalogi 14, 15 

stran 109/ nalogi 16, 17. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

Congratulations! That is all for this week. 

Have a lovely weekend, 

Your English teacher Mojca Vidmajer 
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STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV – REŠITVE VAJ V UČBENIKU 

 

 

 

 

 

 

Exercise 6 (Tam, kjer sem napisala tri pike, si ti moral napisati osebe, šolski predmet 

in predmet, ki ga imaš v torbi.) 

1. The tallest person in my class is … 

2. The youngest person in my class is … 

3. The oldest person in my class is … 

4. … has got the longest hair. / The person with the longest hair is … 

5. … has got the shortest hair. / The person with the shortest hair is … 

6. … has got the heaviest satchel. / The person with the heaviest satchel is … 

7. The fastest runner is … / … is the fastest runner. 

8. The slowest runner is … / … is the slowest runner. 

9. The best sportsperson is … / … is the best sportsperson. 

10. … lives furthest from the school. / … has got the longest journey to school. 

11. The easiest subject on my timetable is … 

12. The heaviest thing in my satchel is … 
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MATEMATIKA 
 

RAČUNANJE DELA CELOTE (učbenik od str. 181 – 183),3.4 

 

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE DELA 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 

3. V učbeniku na strani 181 pazljivo preberi vse, kar je zapisano pod manjšim naslovom 

»Računanje celote«. Podrobno si poglej oba načina reševanja naloge (eden je računanje z 

ulomkom, drugi pa je reševanje s sklepanjem)  

V zvezek napiši besedilo naloge: 

Andrej je imel na košarkaški tekmi s sosednjo šolo 60 – odstotni met s črte prostih metov. 

Kolikokrat je zadel s črte prostih metov v desetih poskusih? 

Nalogo poskusi rešiti sam. Če ne gre, prepiši s strani 181 rešeno nalogo na oba načina. 

Tukaj je še tretji način: 

10 poskusov………….100% 

x…………………60% 

 

x =
10∙60 %

100 %
 = 6 

 

 

4. V zvezek prepiši in reši še rešena primera 1 in 2 na strani 182. 

 

5. Po postopkih, ki si si jih pogledal, reši nalogi N 1, 2/str. 183. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

 

Za dodatno utrjevanje računanja dela celote ti predlagam, da izbereš eno od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 4 / str. 150 

C:  N 2/ str. 163 

 

Tvoja naloga, ki mi jo pošlješ do sobote do polnoči:  

1. Miha je pojedel 40 % vseh bombonov. Koliko bombonov je pojedel, če jih ima doma 

340? 
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2. Tina je pobarvala 35 vzorcev od štiridesetih vzorcev. Koliko % vseh vzorcev je 

pobarvala? 

3. Maja je porabila 12 % vsega denarja. Porabila je 9,60 evrov. Koliko je imela vsega 

denarja. 

Naloge lahko rešuješ po kateremkoli izmed načinov. Pomembno je, da povsod pišeš 

postopke. 

 

 


