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7. C, UČNO GRADIVO ZA 9. 4. 2020 
 
 
DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

Z bajkami smo zaključili, zato te vabim, da se mi pridružiš v spletni učilnici, kjer te čaka 

nekaj kratkih vprašanj, povezanih z vsemi tremi obravnavanimi bajkami – Odisej na otoku 

Kiklopov, Volkodlak ter Dedal in Ikar, prva letalca. 

Vprašanja so zastavljena interaktivno. Ne bo potrebno veliko pisati, več klikati, dobil/-a pa 

boš povratno informacijo, ali obravnavane bajke tudi razumeš. 

Še vedno velja, naj te ne bo strah pisati, če potrebuješ pomoč (obljubim, ne bom gledala 

pravopisnih napak).  

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

 

IP NEMŠČINA 1 

Navodila za nemščino ostajajo enaka in jih najdeš v zbirniku navodil za torek, 7. 4. 2020.  
 
 
 
 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, obe skupini 
 

 

Pozdravljen pri praktičnem delu.  
 Po tehnološkem zaporedju bi danes sledilo načrtovanje izdelka. Glede na trenutne razmere pa se v 

kratkem še ne bomo vrnili v šolske prostore, zato bomo delo prilagodili. Odgovori na spodaj 

zapisana vprašanja. Le ta se ti štejejo kot opravljena naloga za ta teden. Lahko pa pošlješ kakšno 

fotografijo preko sporočil ali kanala, kako ti je uspela izdelava maske. 

 

l. PREVERI SE O USVOJENEM ZNANJU 
 
Preveri svoje znanje in odgovori na vprašanja! Če ne gre, sva ti priložili izvleček 
snovi! 
 

1) Opiši surovine za proizvodnjo umetnih snovi. 

2) Kako delimo umetne snovi glede na mehanske in tehnološke postopke? 

3) Razloži razliko med termoplasti in duroplasti?  

4) Kakšen je vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje?. 
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lI. PRAKTIČNO DELO 
 
Pri praktičnem delu v delavnici moramo uporabljati zaščitna sredstva. Verjetno se jih spomniš: 

rokavice, predpasnik, zaščitna očala, zaščitna maska. Da so zaščitna sredstva uporabljena tudi v 

drugih situacijah, danes slišimo povsod. Izdelal boš zaščitno masko, ki zaščiti naša dihala predvsem 

pred večjimi prašnimi delci.  

Na spodnji povezavi si oglej video in izdelaj maske, katere lahko uporabiš sam, nekaj pa jih boš 

prinesel za ocenjevanje v šolo kot izdelek na daljavo. 

Navodila si oglej na spodnji povezavi. 

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM 

 

Zaščiti sebe in druge, naj bo pozdrav do naslednjega tedna.  

 

Vaši učiteljici. 

 

 

lII. PRAKTIČNO DELO V DELAVNICI 
 
Pri praktičnem delu v delavnici bomo natančneje spoznali orodja, stroje in obdelovalne postopke, ki 

so primerni za obdelavo in preoblikovanje umetnih snovi. Do takrat pa bo dovolj, da si priloženo 

tabelo le prebereš in si poskušaš čim več zapomniti. 

 

OBDELAVA UMETNIH SNOVI 
MEHANSKA OBDELAVA 

UMETNIH SNOVI 
Orodja in stroji za mehansko obdelavo umetnih snovi so 

enaki kot pri obdelavi papirja in lesa. 

Za ZARISOVANJE uporabljamo merilni pripomoček 

in pisalo; pomagamo si lahko s šablono. 

                                              

 

 

 

REZANJE 

uporabimo pri 

tankih in mehkih 

materialih (folije in penaste gume). Uporabljamo škarje, 

nož za papir ali vzvodne škarje, rezalnik za stiropor. Za 

izsekovanje uporabljamo luknjače. Pomagamo si s 

šablonami. 

ŽAGAMO lahko trdi PVC, akrilno steklo in stiropor. 

Uporabimo lahko ročno žago ali strojno -vibracijsko 

žago. 

  

 

 

 

 

Pri 

VRTANJU se zaradi hitrega vrtenja svedra umetna snov 

segreje in se lahko oprime svedra. V tem primeru 

vrtalnik ustavimo in sveder 

očistimo. 

BRUŠENJE lahko 

izvajamo ročno ali strojno 

(pazimo, da vrtenje koluta 

TOPLOTNA (TERMIČNA) 

OBDELAVA UMETNIH MAS 
To so postopki, pri katerih iz taline ali zmehčane umetne 

snovi s preoblikovanjem, vlečenjem, krivljenjem ali 

ulivanjem naredimo nov izdelek. Najpogosteje uporabljeni 

postopki so ulivanje, globoki vlek in upogibanje. 

 

PREOBLIKOVANJE GRANLATA S SEGREVANJEM 
poteka tako, da granulat nasujemo v modelčke, damo v 

primerno segreto pečico, ko se vsa zrnca stalijo vzamemo iz 

pečice in ohladimo. 

Za ulivanje lahko uporabimo 

tudi poliestrsko smolo, ki je ni 

treba 

segrevati; dodamo trdilec in 

pospeševalec v 

pravilnem razmerju. 

 

GLOBOKI VLEK – segreto umetno maso preoblikujemo s 

pomočjo orodja (priprava za vlečenje, fen za odstranjevanje 

barve) oblikujemo v želeno obliko. 

 

UPOGIBANJE – umetno maso s pomočjo naprave za 

https://drive.google.com/open?id=1nQWr968xWAmP_n25GD0dVvDmbQc7U1DM
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nastavimo na najmanjšo hitrost, da ne prihaja do 

prevelikega segrevanja um. mase). 

 

 

 

 

Poškodovane površine zaradi brušenja moramo še 

polirati s polirno pasto. 

 

lokalno segrevanje segrejemo le na mestu, kjer jo želimo 

upogniti. Upogibanje izvedemo ob pomoči šablone. 

LEPLJENJE UMETNIH SNOVI 
Paziti moramo katero lepilo uporabimo! Upoštevamo navodila proizvajalca lepila! 

Za lepljenje stiropora lahko uporabimo le koloidna lepila.  Vrste lepil:  

univerzalna, kompaktna (sekundna), komponentna in lepila.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA, 9. 4. 2020 in 10. 4. 2020 
 
 

Navodila za delo za obe uri v tem tednu so tudi v spletni učilnici. Tam te čaka tudi kratko 

preverjanje. 

Naslov je še vedno: Človekove pravice 

1. Obišči spletno stran: https://www.gov.si/teme/temeljni-akti-republike-slovenije/ 

in odpri datoteko z Ustavo RS. Poglej samo, koliko členov ima in to zapiši. 

2. Obišči https://www.us-rs.si/strip/ in preglej ustavo, kot je predstavljena otrokom. 

Zapiši, katere človekove pravice so v njej zapisane (izberi jih vsaj 5). 

3. Odpri spletno stran Varuha človekovih pravic: www.varuh-rs.si/. 

4. Ugotovi, s čim se ukvarja ta institucija. 

Poimenuj trenutnega varuha človekovih pravic. Kaj je po poklicu? Koliko namestnikov 

ima? 

Pojasni besedo ombudsman (glej pod zavihkom O nas/Zgodovina institucije/Izvor 

institucij ombudsmana). 

 

Obvezno ponavljaj za nazaj: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 

 

 

 

 

https://www.gov.si/teme/temeljni-akti-republike-slovenije/
https://www.us-rs.si/strip/
http://www.varuh-rs.si/
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html
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MATEMATIKA 

PREVERJANJE ZNANJA O ODSTOTKIH, 

Delovni list 9. 4. 2020 

 
1. Reši naloge z delovnega lista v zvezek. 

a) Najprej odgovori na vprašanji: 

 
b) Reši še naslednje naloge v zvezek: 

 
Rešene naloge slikaj ali skeniraj in jih oddaj v spletno učilnico. Če ne znaš 9. Naloge, jo 

mirno lahko izpustiš. Naloge oddaj v spletno učilnico do ponedeljka, 13. 4., do 15. ure. 
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ANGLEŠČINA 

 

Hello students! 

Prispeli smo do zadnje ure ta teden. Najprej preglej, če si ustrezno tvoril vprašanja in 

odgovore pri nalogi 4 v učbeniku na strani 106. 

Sedaj pa v zvezek napiši prevode za FUN-TASTIC V učbeniku ali spletnem učbeniku na 

strani 107 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/107.html 

Reši nalogo 7 v učbeniku ali spletnem učbeniku na strani 109 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html  Tvori sedem povedi. 

Rešuj naloge v delovnem zvezku na naslednjih straneh: 

stran 109/ naloga 18 

stran 110/ naloge 19a, 19b, 20** 

stran 111/ 21. 

 

Rešitve za vse naloge dobiš prihodnjič. 

Prijeten vikend in veliko sončka ti želim. 

Mojca Vidmajer 

 

REŠITVE NALOGE 4 V UČBENIKU NA STRANI 106 

- What’s the most useful thing you have at home?  

The most useful thing I have at home is … 

- What’s the most valuable thing you have at home? 

The most valuable thing I have at home is … 

- What’s the oldest thing you own? 

The oldest thing I own is … 

- What’s the smallest thing you own? 

The smallest thing I own is … 

- Which of your possessions is the most important to you? 

The most important possession to me is … 

- Who is the most patient teacher in the school? 

The most patient teacher in the school is … 

- Which is the most interesting subject on your timetable? 

The most interesting subject on my timetable is … 

- Which is the most boring subject on your timetable? 

The most boring subject on my timetable is … 

 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/107.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html
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IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 

Zdravo! 

Pri SPH velja še vedno navodilo prejšnjega tedna, ki je objavljeno tudi v spletni učilnici. 
Tvoj končan miselni vzorec pričakujem do torka, 14. aprila 2020. Za usmeritve ali dodatna 
pojasnila sem na voljo preko sporočil! 

Tvoja učiteljica 

 


