
6. b – Učno gradivo za 23. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

0. ura  - Dopolnilni pouk - matematika, Damjana Podpečan 

Šestošolci! 
 
Dodatne naloge za utrjevanje znanja vas čakajo v spletni učilnici. 
 
Hvala in prijazen pozdrav, 
Damjana 
 

1. ura  in 3. ura - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

čaka nas še zadnja snov, povezana z glagolom. Ukvarjali se bomo z neosebnimi glagolskimi 
oblikami. Morda veste, kaj bi to bilo? Razlaga vas čaka v spletni učilnici. 

Lep pozdrav 

Vaša učiteljica 

 

2. ura  - Matematika, Danica Gobec 

Glej delo prejšnje ure, ker je za dve uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Šport , Simona Tomšič 

Športno vzgojni karton 

 

 

Pozdravljene!  

Pri današnji uri športa se boste posvetile vadbi, ki bo pripomogla k boljšim rezultatom  za 

športno vzgojni karton. Le-tega vse dobro poznate; morale bi ga izvesti v mesecu aprilu pri 

urah športa. Preden  začnete z vadbo in meritvami, se vedno dobro ogrejte.  

 

Kot uvod poiščite posnetek o športno vzgojnem kartonu: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

Navodila, ki vam bodo v pomoč pri izvedbi nalog, ki pa jih boste seveda prilagodile,  najdete  

na povezavi športnovzgojni karton postopki merjenja – Arnes. 

 

Naloge 

TELESNA VIŠINA in TEŽA: telesno višino si izmerite s pomočjo metra, naj vam kdo pomaga. 

Telesno težo pa s pomočjo osebne tehtnice.  

KOŽNE GUBE ni potrebno meriti. 

POLIGON NAZAJ: Osnova poligona nazaj je hoja po vseh štirih nazaj. To lahko brez problema 

vadite doma, v stanovanju ali zunaj. Lahko se sprehodite na ta način po sobi, kuhinji, 

hodniku…Pazite, da ne drsate po tleh z rokami, ampak korakate. Prehod preko ovire nazaj ( 

okvir skrinje) lahko izvedete tako, da napnete kakšno vrvico v približni višini okvirja skrinje, 

pomembno je, da dobite občutek, kdaj dvigniti nogo za čim boljši prehod, kar je odločilno pri 

tem delu naloge. Lahko tudi povadite tako, da greste zvečer v posteljo vzvratno z nogo naprej. 

      Vleko telesa pod oviro lahko vadite spet z vrvico, palico ali pod prazno mizo. 

SKOK V DALJINO Z MESTA: To lahko vadite kjerkoli, bodite pazljive le, da imate dober oprijem 

stopal s tlemi. 

 

PREDKLON: Pri vajah za boljši predklon (to so vse vaje za povečanje gibljivosti) bodite pazljive 

le, da se pred vadbo dobro ogrejete. Več kot boste vadile, boljši rezultat boste dosegle. 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwianJDJuPnoAhVUkMMKHZyaAH4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~iprsa%2Fsport%2FPostopki_merjenja_za_SVK.pdf&usg=AOvVaw1pasSLWyLc0JVyJtIy10Vy
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwianJDJuPnoAhVUkMMKHZyaAH4QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~iprsa%2Fsport%2FPostopki_merjenja_za_SVK.pdf&usg=AOvVaw1pasSLWyLc0JVyJtIy10Vy


DVIGANJE TRUPA:  Lahko brez problema vadite doma, noge zataknite pod rob primernega 

pohištva ali pa za pomoč poprosite brata, sestro ali starše.  

VESA V ZGIBI: Veso vadite le, če imate za to ustrezne pogoje, v nasprotnem primeru ne vadite. 

Lahko pa izboljšate rezultat, če boste opravljali vaje za povečanje moči rok, trupa in 

ramenskega obroča (npr. sklece). 

TEK: Tečete lahko vsak dan. Lahko pa namesto teka vadite skiping na mestu, z več 

ponovitvami. 

Meritve (naj vam bodo v pomoč navodila ŠVK) si zapišite in shranite, da jih bomo lahko 

primerjale z meritvami v šoli. Zelo dobrodošla bo tudi pomoč katerega od domačih. Vadbo 

lahko izvajate večkrat na dan, vsak dan in tako spremljate vaš napredek. Odločitev pa je seveda 

vaša.  

 

Uživajte tudi v vadbi na malce drugačen način! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Šport , Žan Ocvirk 

ŠPORT: četrtek, 23.4.2020 

Pozdravljeni vsi skupaj! Pri današnji uri športne vzgoje se bomo posvetili vadbi, ki bo 

pripomogla k boljšim rezultatom  za športnovzgojni karton. Le-tega vsi dobro poznate, morali 

bi ga izvesti v mesecu aprilu pri športni vzgoji. Preden začnete z vadbo in meritvami, se vedno 

dobro ogrejte.  

Posnetek o športnovzgojnem kartonu vam pošiljam na tem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

 

TELESNA VIŠINA in TEŽA: telesno višino si izmerite s pomočjo metra, naj vam kdo pomaga. 

Telesno težo pa s pomočjo osebne tehtnice. Podatke si zapomnite, da jih bomo potem 

primerjali s podatki v šoli. 

KOŽNE GUBE ni potrebno meriti. 

POLIGON NAZAJ: Osnova poligona nazaj je hoja po vseh štirih nazaj. To lahko brez problema 

vadite doma, v stanovanju ali zunaj. Lahko se sprehodite na ta način po sobi, kuhinji, 

hodniku…Pazite, da ne drsate po tleh z rokami, ampak korakate. Prehod preko ovire nazaj ( 

okvir skrinje) lahko izvedete tako, da napnete kakšno vrvico v približni višini okvirja skrinje, 

pomembno je, da dobite občutek, kdaj dvigniti nogo za čim boljši prehod, kar je odločilno pri 

tem delu naloge. Lahko tudi povadite tako, da greste zvečer v posteljo vzvratno z nogo naprej. 

      Vleko telesa pod oviro lahko vadite spet z vrvico, palico ali pod prazno mizo. 

SKOK V DALJINO Z MESTA: To lahko vadite kjerkoli, bodite pazljivi le, da imate dober oprijem 

stopal s tlemi. 

PREDKLON: Pri vajah za boljši predklon (to so vse vaje za povečanje gibljivosti) bodite pazljivi 

le, da se pred vadbo dobro ogrejete. Več kot boste vadili, boljši rezultat boste dosegli. 

DVIGANJE TRUPA:  Lahko brez problema vadite doma, noge zataknite pod rob primernega 

pohištva ali pa za pomoč poprosite brata, sestro ali starše.  

VESA V ZGIBI: Veso vadite le, če imate za to ustrezne pogoje, v nasprotnem primeru ne vadite. 

Lahko pa izboljšate rezultat, če boste opravljali vaje za povečanje moči rok, trupa in 

ramenskega obroča (npr. sklece). 

TEK: Tečete lahko vsak dan. Lahko pa namesto teka vadite skiping na mestu, z več 

ponovitvami. 

 

Meritve si zapišite, da jih bomo lahko primerjali z meritvami v šoli. Vadbo lahko izvajate 

večkrat na dan, vsak dan in tako spremljate vaš napredek.  Uživajte v vadbi! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI


5. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 85.  

Na zemljevidu vadi lego posameznih toplotnih pasov.  

Če želiš (ni pa obvezno), lahko prebereš tudi besedilo v delovnem zvezku na straneh 86 – 92 

in rešiš naloge.  

 

 


