
6. b – Učno gradivo za 21. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

0. ura – Dopolnilni pouk – slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
Gradivo je objavljeno v spletni učilnici. 
 
 

1. in 2. ura- Gospodinjstvo, Andreja Starman 
 
Zdravo!  

Še ta teden velja navodilo za nalogo še iz prejšnjega tedna. Pripravil/a boš jed po želji, če je še nisi. 

Poslikaj pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še recept. Nalogo objaviš tu, v spletni 

učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš do 24. 

aprila 2020.  

Veselo na delo!  

Tvoja učiteljica! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. in 2. ura- Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 

SEMINARSKA NALOGA:  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA                
Pozdravljen pri teoretičnem delu.  Z dovolj znanja bi zdaj v ustaljenih razmerah z načrtovali in 
izdelovali izdelke. Vemo, da se v  kratkem še ne bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo 
poglavje o GRADIVIH IN TEHNOLOGIJI OKOLJA predelali na daljavo.  
Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo v Wordovi obliki ali kot PPT predstavitev 
(lahko tudi drugo orodje za predstavitve) in jo pošlješ kot priponko v spletni učilnici do 4. 
5. 2020. Po koncu raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno odgovoriti. 
 
l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Iz katerega materiala so vaši krožniki v kuhinji? 
2. Kaj je usnje? 
3. Naštej en izdelek iz skaja. 
4. Iz marmorja je narejen ______ . 
 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA  naslov 
2. ____izbereš EN podnaslov____________    podnaslov 

Obdelava tekstila 
Kamnoseštvo 
Usnjarstvo 
Lončarstvo 
Steklarstvo 

3. Elementi naloge − uvod, − poglavja vsebine, − zaključek, − seznam literature. 
a) Zgodovina razvoja uporabe gradiva 
b) Pridobivanje gradiva 
c) Uporaba gradiva v vsakdanjem življenju 
d) Zanimivosti o gradivu 

 
4. Dodatno gradivo uporabiti moraš vsaj 3 slike,  ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 4 strani + naslovnica 

 
lII.  TOČKOVANJE 

KRATKA IN JEDRNATA VSEBINA (max. 

3 točke) 

UPORABA SLIKOVNEGA 

MATERIALA (max.3 točke) 

NAVAJANJE VIROV 

(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo bistvo, 

vsebina deluje kot celota, je logično 

organizirana in vsebuje pomembne 

informacije 

Slikovno gradivo 

dopolnjuje besedilo. 

Literatura je ustrezno 

citirana. 

 
Upava, da ti bo naloga uspela in boš spoznal nova gradiva, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 
življenju. 
 
Vaši učiteljici. 



3. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 
Dragi učenec/ učenka 6. b! (21. 4. 2020) 

 

 - Včeraj si spoznal prislove pogostosti, ki jih uporabljamo s Present Simple. Sedaj si še enkrat 

poglej pravilo na fotokopiji. Predvsem bodi pozoren/a na mesto, kjer stoji prislov pogostosti 

v povedi. Tudi posnetka na Youtube, katerih povezave so na isti fotokopiji spodaj, ti 

predlagam, da si še enkrat ogledaš. 

 - Sedaj pa si poglej rešitve nalog, ki si jih pisal/a v zvezek. 

1) Postavi prislove pogostosti v oklepaju na pravo mesto in povedi prepiši v zvezek. 

a) She cooks lunch (always). SHE ALWAYS COOKS LUNCH. 

b) They are nice (never). THEY ARE NEVER NICE. 

c) Mary studies (every afternoon). MARY STUDIES EVERY AFTERNOON. 

d) He watches TV (sometimes). HE SOMETIMES WATCHES TV. 

e) We go to the mountains (every year). WE GO TO THE MOUNTAINS EVERY YEAR. 

f) We don't play football (usually). WE DON'T USUALLY PLAY FOOTBALL. 

g) Children have basketball (three times a week). CHILDREN HAVE BASKETBALL THREE TIMES 

A WEEK. 

h) Do children talk to their friends (often)? DO CHILDREN OFTEN TALK TO THEIR FRIENDS? 

 

2) Prevedi v angleščino in zapiši v zvezek. 

a) dvakrat na leto – twice a year d) včasih - sometimes  g) pogosto - often 

b) običajno - usually    e) vedno - always  h) nikoli - never 

c) vsako jutro – every morning f) vsak teden – every week i) enkrat na mesec – once a month 

 

 

 - V delovnem zvezku boš rešil/a naslednje naloge:  

stran 94/ 52 

stran 95/ 53, 54 

stran 96/ 55, 56 

 

Have a wonderful day☺ 

 



4. ura  - Šport, Simona Tomšič 

 
ZUMBA je fitnes program, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil kolumbijski plesalec in 

koreograf Alberto "Beto" Perez. To je vadba, ki združuje aerobiko in različne vrste plesov (reggaeton, hip-

hop, salso, sambo, mambo, merengue in mnoge druge), spremlja pa jo energična latinoameriška glasba. 

Vadbo tedensko obiskuje okoli 15 milijonov ljudi, in sicer na 200.000 lokacijah v 180 državah. 

Začetki Začetnik zumbe je plesalec, koreograf in inštruktor aerobike Alberto »Beto« Perez. Šolal se je na 

plesni akademiji, delal kot koreograf z znanimi glasbeniki in vodil ure aerobike v svojem domačem mestu 

Cali v Kolumbiji. Zumbo je razvil popolnoma po naključju leta 1986, ko je na svojo uro klasične aerobike 

pozabil prinesti predpisano glasbo, zato je improviziral in uporabil zgoščenke, ki jih je imel takrat pri roki. 

Na njih je bila posneta latinoameriška glasba, ki klasični aerobiki ni povsem ustrezala. Perez je zato 

koreografijo in korake na hitro prilagodil ter nevede ustvaril bodočo svetovno vadbeno senzacijo. Taka 

vadba je kmalu postala izredno priljubljena med njegovimi učenci. Po začetnem uspehu v Kolumbiji je 

leta 1999 zumbo predstavil še v Združenih državah, dve leti po tem pa je skupaj z Albertom Perlmanom 

in Albertom Aghionom registriral blagovno znamko »Zumba«, ki je danes uveljavljena v 180 državah po 

svetu. Poleg različnih fitnes programov podjetje ponuja še športno opremo, oblačila, modne dodatke in 

celo videoigre. 

Glasba in vadba Zumba je dinamična plesno-športna vadba, zasnovana na principu intervalnega 

treninga. Vadba poteka v skupinah, ki jih vodi inštruktor, in traja približno 60 minut. Začne se z 

ogrevalnimi vajami, kjer se ogrejejo mišične skupine zadnjice, rok, nog in trebuha. Po ogrevanju sledi od 

40 do 45 minut vadbe, ki jo spremlja latinoameriška in pop glasba. Vadba združuje različne kombinacije 

korakov, ki izvirajo iz plesov kot so reggaeton, salsa, samba, hip-hop, rumba, mamba in številni drugi. 

Konec vadbe je namenjen umiranju in ohlajanju telesa. Ker so koreografije sestavljene iz enostavnih 

osnovnih korakov, ki jim je lahko slediti, je vadba primerna za vsakogar. Zahtevnost vadbe je prilagojena 

posameznikom, saj je kombinacije mogoče izvajati v lažjih ali težjih različicah. Beseda "zumba" v 

kolumbijskem slengu pomeni »gibati se hitro in se pri tem zabavati«, kar je tudi primarno vodilo vadbe.  

 

Učinki Zumba predstavlja dinamičen aerobni trening, ki pripomore h krepitvi telesa, izgubi maščobe in 

boljši splošni telesni pripravljenosti. Zumba vključuje celotno telo in skoraj vse skupine mišic. Po eni uri 

vadbe telo porabi okoli 300-600 kalorij, število pa je odvisno od starosti, spola, intenzivnosti vadbe in 

drugih dejavnikov. Ob redni vadbi se izboljšuje koordinacija gibov, ravnotežje, fleksibilnost, vzdržljivost 

in telesna drža. Vadba vpliva tudi na sproščanje endorfinov in nevrotransmitorjev, ki izboljšujejo počutje 

in iz telesa izločajo stresne hormone. 

Dovolj teorije. Čas se, da se v ZUMBI preizkusite tudi same.  Uživajte!! 

https://www.youtube.com/watch?v=0OLiAtvhmpo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fitnes
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ples
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://sl.wikipedia.org/wiki/Salsa_(ples)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Samba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Glasba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Akademija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolumbija
https://sl.wikipedia.org/wiki/1986
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obleka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Videoigra
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0port
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1ica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Roka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Noga_%C4%8Dloveka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trebuh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pop_glasba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Telo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sleng
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1%C4%8Dobe
https://www.youtube.com/watch?v=0OLiAtvhmpo


KOORDINACIJA 

 

Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje zapletenih gibalnih 

nalog. Pri koordinaciji potekata v telesu 2 procesa in sicer:  

- načrtovanje gibanja (primer: v glavi si zamislimo kako bomo premagali poligon) 

- uresničevanje načrtovanega gibanja s sprotnimi popravki (primer: dejansko 

premagujemo poligon in sproti popravljamo svoje gibanje) 

 

V dobro koordiniranem gibanju se porabi tudi le toliko energije, 

kolikor jo je za izvedbo gibanja nujno potrebno, da bo gibanje 

lahkotno in sproščeno (primer: ko tečemo sprint na 60 m, ni 

potrebno, da med tekom še krilimo z rokami, vpijemo in 

napenjamo hrbtne mišice – vse to je odvečno gibanje in vpliva 

na porabo energije). Bolje koordinirani ljudje so tisti, ki imajo 

več različnih izkušenj z raznovrstnimi gibanji, saj si naši 

možgani ta gibanja »zapomnijo« in jih v naslednjih istih ali 

podobnih situacijah uporabijo in prilagodijo (primer: bolje razvito koordinacijo bo imela 

oseba, ki se ukvarja z nogometom, košarko, odbojko in tekom, kakor oseba, ki se ukvarja zgolj 

z nogometom).  

 

Gibanje je koordinirano (pa naj je to preskok letvice, sunek krogle, preigravanje ali met na 

koš) ko je: 

- pravilno (natančno in ustrezno izvedeno) 

- pravočasno (da so naši gibi časovno usklajeni – primer: da pri preigravanju v nogometu 

pravočasno s telesom nakažemo lažno smer gibanja, nato pa v naslednjem trenutku 

spremenimo smer gibanja in žogo vodimo mimo nasprotnika) 

- racionalno (pomeni, da smo izvedli natančno to kar je bilo potrebno in ne kot pri 

prejšnjem primeru sprinta na 60 m še 5 nepotrebnih stvari poleg) 

- izvirno (da med izvajanjem akcije prilagajamo gibanje – primer: ko se znajdemo pred 

vratarjem in še 2 obrambnimi igralci se moramo v trenutku odločiti kako bomo 

dokončali napad in dosegli gol) 

- stabilno (primer: karateisti morajo biti pri izvedbi kat izjemno zanesljivi in stabilni) 

 

Koordinacije se dejansko ljudje pričnemo učiti že v trebuhu matere, saj tam že izvajamo prve 

gibe. V največji meri pa se koordinacija razvija do otrokovega 6. leta starosti. Sicer se še 

nekoliko dviguje do pubertete, a ne več tako strmo kot do 6. leta starosti. Svoj vrhunec razvitosti 

koordinacije ljudje dosežemo do 20 leta in jo lahko na razmeroma visoki ravni vzdržujemo do 

35 leta. Nato pa koordinacija počasi upada. Seveda pa je vse odvisno od načina življenja in 

urjenja te motorične sposobnosti.  

 

Za dober razvoj koordinacije so izjemno pomembna 

čutila – saj naša čutila prenašajo možganom opazovanja 

in podatke o okolju, da lahko ti (možgani) sestavijo kar 

najboljši odgovor v danih situacijah (primer: tečemo po 

hribu navzdol – naša čutila možganom sporočajo: kje ne 

naslednja korenina, kako hitro se premikamo, kam pot 

zavije, kakšni so položaji naših nog in še mnogo 

drugega, možgani pa so potem tisi, ki mišicam pošiljajo 

informacije, kako in kam je potrebno skočiti, premakniti roke, koliko moči je potrebne v desni 

nogi, pod katerim kotom postaviti levi gleženj na kamen in še mnogo drugega). Možgani ta 

Koeficient 

prirojenosti 

KOORDINACIJE 

je 80% 



navodila okončinam in mišicam pošiljajo v delčku sekunde, da pa so lahko ta navodila kar 

najboljša, morajo imeti naši možgani v svojem spominu shranjenih veliko različnih gibalnih 

programov, zapisov, izkušenj, da lahko v dani (novi) situaciji kar najbolje odreagirajo in 

pošljejo mišicam kar najboljša navodila. Primer: če se vrnemo na športnika, ki 

se ukvarja z nogometom, košarko in tekom: možgani tega športnika imajo v 

spominu zapisane gibe in odzive 3. različnih športov kar nanese na tisoče različnih 

rešitev situacij (od tega kako skočiti za žogo pri košarki, do tega kako preigrati v 

nogometu do tega kako v sprintu preteči klanec navzdol,…). Ta športnik bo mnogo 

lažje in bolje odreagiral in rešil neko novo situacijo (kot na primer skok s smučmi 

preko skakalnice) kot tisti športnik, ki trenira zgolj nogomet. Saj lahko ta, ki vadi 

3 športe, vzame izkušnje iz vsakega športa po malo in bo veliko lažje in hitreje 

našel rešitev za skok s smučmi (odriv bo vzel iz košarke, ravnotežje iz preigravanja 

pri nogometu ter pristanek od teka po klancu navzdol) kot drugi športnik, ki vadi 

zgolj nogomet.  

 

Dejavniki, ki nam omogočajo boljši razvoj koordinacije:  

- bolje razvite preostale motorične sposobnosti omogočajo boljši razvoj koordinacije, 

- pri marsikaterem športu mora biti za dobro koordinacijo primerno tudi konstitucija 

(zgradba) telesa (primer: pri gimnastiki je bolje, če so tekmovalci manjši ker tako lažje 

izvajajo salto, premete, kot če bi bili visoki 2 metra; nasprotno je pri košarki bolje, če 

so igralci visoki, saj bodo tako lažje vrgli na koš, skočili za žogo in podobno),  

- seveda je pa za uspeh izjemno pomembna motivacija športnika, da ne odneha, ko je 

težko, ampak vadi dokler ne doseže uspeha. 

 

Sicer pa je koordinacija veliko več kot le preigravanje pri nogometu in skok za žogo pri košarki, 

koordinacija zajema tudi:  

- hkratno gibanje različnih okončin (primer: žongliranje z obema rokama hkrati), 

- postopna koordinacija (primer: učitelj vsake 3 sekunde doda novo nalogo: prva naloga 

je tek na mestu, druga naloga je tek z visokim dvigovanjem kolen na mestu, tretja naloga 

je ploskanje med tekom na mestu, četrta,… - pomeni da moramo med izvajanjem 

dela/naloge/gibanja reševati vedno nove probleme/izzive),  

- izvajanje celostnih programov (primer: učitelj na začetku poda 10 navodil in nato testira 

učenca z izvedbo, da preveri ali so si zapomnili vsa navodila), 

- sprotno reševanje problemov (primer: zamislite si, da tečete zelo hitro po gozdnatem 

hribu navzdol – vsako sekundo je potrebno sproti reševati izzive na poti kot so korenine, 

trava, grmovja, drevesa, veter, naklon, pesek, ovinki, skale, ozka pot, drugi ljudje na 

poti, psi, veverice, sonce v oči,…), 

- sposobnost obvladovanja ritmike (primer: izvedba plesnih korakov na glasbo – pomeni, 

da smo usklajeni z ritmom oziroma, da znamo plesne korake odplesati po ritmu glasbe), 

- timing (primer: da smo sposobni izvesti določeno dejanje, gib, akcijo v točno določenem 

trenutku – primer je start sprinta na 100 metrov v trenutku ko poči štartna pištola), 

- koordinacija spodnjih okončin (primer: žongliranje pri nogometu, tek čez ovire, ples) 

 

 

 

 
 
 



4. ura  - Šport, Žan Ocvirk 
VADBENA LESTEV 

 

1. Zunaj si nariši ali označi vadbeno lestev kot kaže slika (krede, palice, kamenčki...) lahkotudi 

notri če nimaš možnosti zunaj 

          

 

2. Ogrevanje (10 krogov teka naprej-nazaj okrog lestve, 5 krogov bočnega gibanja okrog lestve-

pogled je usmerjen v isto smer cel čas gibanja) 

3. Kroženja 8x (glava, ramena, komolci, zapetja, roke, boki, kolena, gležnji) 

4. 10 poskokov s koleni čim višje, 10 sklec, 10 počepov 

5. Opravi vaje na vadbeni lestvi 

 

6. Preberi besedilo o motoriki (preverjanje naslednji teden) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk


5. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolec, draga šestošolka, 

v zadnjem mesecu si spoznala/a novo besedno vrsto glagol, veliko si to snov tudi utrjeval/a, 
zdaj pa te čaka preverjanje znanja. Najdeš ga v spletni učilnici.  
 
Tvoja učiteljica 

 


