
UČNO GRADIVO ZA TOREK, 5. 5. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke, 
 
vabim vas v spletno učilnico, kjer vas čaka nekaj nalog za ponavljanje in utrjevanje 
glagola. Vabljeni ste tudi, da mi pišete, če pri novi snovi (nedoločnik, namenilnik) 
potrebujete kakšno pomoč ali morebitno dodatno razlago. 
 
Vaša učiteljica 
 

1. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke,  

ostajamo pri nedoločniku in namenilniku. Vabim vas v spletno učilnico, kjer vas 

čaka vso gradivo za današnjo uro. 

Vaša učiteljica 

2. URA: ŠPORTNA VZGOJA 

GIBLJIVOST 
 
Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov 
gibov v sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj 
raztegnemo). Igra izjemno vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako 
športnika kot ostalih ljudi. Gibljivost lahko izvajamo aktivno (z mišico, ki jo 
napenjamo raztezamo nasprotno mišico – primer: če napenjamo triceps (triglavo 
nadlaktno mišico) potem raztezamo nasprotno mišico biceps (dvoglavo nadlaktno 
mišico)) ali pasivno (primer: s pomočjo uteži, partnerja ali lastne teže). Na podlagi 
raziskav, so dokazani naslednji učinki gibljivosti:  
 
- Če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo 
- V primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša 

tudi splošna gibljivost v sklepih kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih 
vsakodnevnih opravil 

- Zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka (kakovost 
in estetiko-lepoto gibanja) 

- Pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem 
zmanjšane gibljivosti v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo hrbtenico 
(kolčni sklep) 

- Dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih motoričnih 
sposobnosti kot so koordinacija, moč, hitrost,… 

- Z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo 
ekonomičnost gibanja 

 



Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  
- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost 
- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i) 
- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi) 
- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred 

vadbo) 
- S staranjem se gibljivost zmanjšuje 
- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni 

žensk) 
- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14h  

 
Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami. 
Z vsakokratnim raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred vadbo lahko visoko 
stopnjo gibljivosti vzdržujemo v pozno starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi 
vsakodnevno, ne glede na to ali se ukvarjamo s športom ali ne (primer: vsak izmed 
nas lahko 2 krat dnevno izvaja 15 minut raztezne vaje za boljšo gibljivost in s tem vpliva 
na boljše počutje).  
 

UVOD: 

- 5x30 poskokov s kolebnico 

- Dinamične ogrevalne vaje (3 za glavo, 3 za roke, 3 za trup, 6 za noge- VSE PO LASTNI 

IZBIRI- 12 PONOVITEV VSAKA VAJA) 

GLAVNI DEL: 

- Izvajaj vse vaje na sliki tako da držiš položaj in šteješ od 10 do 20 

 

ZAKLJUČNI DEL:  

- Na mehki podlagi (postelja, odeja...) ponovi in zadrži položaj čimdlje (štej počasi do 5) 



- Vsak položaj ponovi 2x 

STOJA NA LOPATICAH, LADJICA, MOST, MIZA 

    

 

3. IN 4. URA: MATEMATIKA 

 

V preteklih urah smo ponovili dolžinske in ploščinske enote ter se naučili, kako 

izračunamo obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata. Danes bomo usvojeno znanje 

utrdili. Vabim vas v spletno učilnico, kjer vas že čakajo navodila za današnji uri 

matematike. 

Vaša učiteljica 

 

5. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

že smo zakorakali v torek. Najprej si boš pregledal naloge, ki si jih v delovnem zvezku reševal pred 

počitnicami. Rešitve najdeš v prilogi. 

 

Še malo bomo ostali pri utrjevanju navadnega sedanjega časa – The Present Simple Tense. Pred tedni 

si v svoj zvezek že opisal, kako poteka tvoj dan od jutra do večera. Pa bomo zopet malo utrdili vaše 

znanje. Odprl boš delovni zvezek na strani 87 in rešil nalogo 42. Najprej v razpredelnico samo zapišeš, 

kaj počneš ob določenih urah, nato pa spodaj oblikuješ še sestavek.  

Npr. I get up at 7 o’clock in the morning. I have breakfast at … 

 

Sedaj pa v priponki spletne učilnice opiši še dan svojega družinskega člana. Če boš opisoval dan mame 

ali očeta, ti bosta morda prav prišli povedi:  

She/He goes to work at 7 o’clock in the morning.  

She/He comes back home from work at 4 o’clock in the afternoon.  

Tvori sedem povedi. Pazi, da glagolu dodaš končnice -s, -es, ali -ies. 

 

Opis dne družinskega člana v priponki spletne učilnice natipkaj, da ti bom sestavek lahko popravila 

in poslala nazaj. Popravljeno boš prepisal v zvezek. 

 



Well done. Have a great day. ☺ 

Mojca Vidmajer 

 

Rešitve nalog v delovnem zvezku 

 

 


