
Navodila za delo v ponedeljek, 18. 05. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolci, šestošolke! 

 

V spletni učilnici vas čakajo rešitve vaj od prejšnje ure in nekaj novih vaj za utrjevanje. 

 

Učiteljica Lučka Rančigaj 
 

1. in 2.  ura -  SKUPINA 1 TEHNIKA 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko digitalne 

tehnologije. 

V spletni učilnici  te čakajo natančnejša navodila za  delo!  

Učiteljica 

Mojca Arcet 

 

1. in 2.  ura -  SKUPINA 2 GOSPODINJSTVO 

V spletni učilnici te čakajo navodila za projektno delo, ki ga moraš opraviti in oddati do 19. 5. 2020.  Čas 

se izteka, zato pohiti, če tega še nisi storil/-a. 

 
 

3. ura  ŠPORT 

HITROST 
 
Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco (hitrostjo ponavljanja) ali v 
najkrajšem možnem času (primer:  kar največkrat v 20 sekundah udarimo po plošči ali, da kar 
najhitreje pretečemo razdaljo 100 m). Ta motorična sposobnost je pomembna predvsem pri 
premagovanju kratkih razdalj (sprint, tek, plavanje, kolesarjenje) ter pri nalogah, ki zahtevajo hitro 
izvedbo posameznega giba. Ta motorična sposobnost je od vseh motoričnih sposobnosti v 
najvišji meri odvisna od dednih lastnosti, saj je v kar 90 % prirojena kar pomeni, da jo je možno 
izboljšati zgolj v 10 % (to pomeni, da so se tisti ki so hitri, hitri že rodili in da je motorično 
sposobnost hitrost možno razviti/nadgraditi  le 10 % s treningom). 
 
Dobro razvita hitrost je odvisna od mnogih dejavnikov, med katerimi so tudi: 

- kako dobro imamo razvit živčni sistem, 
- koliko in katera goriva imamo shranjena v mišicah (kreatin fosfat, glukoza, maščobe), 
- kakšna je naša sestava mišic (hitra/počasna mišična vlakna), 
- motivacija, trema in strah, 
- količina naše mišične mase (do neke mere pozitivno vpliva na razvoj hitrosti) 
- podkožno maščevje (več kot ga imamo slabše je za razvoj hitrosti) 
- dobro razvita koordinacija, gibljivost in eksplozivna moč pripomorejo k razvoju višje hitrosti. 



 
Hitrost razvijamo predvsem z: 

- naravnimi oblikami gibanja (primer: hitri tek, tek v oteženih okoliščinah – tek z nahrbtnikom, 
ali tek v olajšanih okoliščinah – tek po klancu navzdol) 

- elementarnimi igrami (štafetne igre, igre odzivnosti – noč/dan,..) 
- gimnastičnimi vajami (gimnastične vaje za razvoj gibljivosti in moči) 
- vajami za izboljšanje tehnike gibanja (različne korekcijske vaje za izboljšanje tehnike). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGREVANJE 

Dinamične raztezne vaje (vse 10x): 

- kroženje z glavo 

- kroženje z rameni naprej in nazaj 

- kroženje z zapestji 

- kroženje s rokami naprej in nazaj 

- odkloni 

- zasuki 

- kroženje s koleni 

- kroženje z gležnji 

- zamahi z nogo naprej nazaj (poišči oporo za ravnotežje) 

Atletske vaje: 

Ponovi atletsko abecedo s pomočjo posnetka (izmeri razdaljo 10 m) 

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90 

GLAVNI DEL 

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90


Izmeri si tri razdalje: 10m , 20m, 30m  

(malo podaljšan hodni korak predstavlja približno 1m) 

Maksimalno hiter tek- odrivna noga je spredaj, pol visok atletski položaj, tek z največjo možno 

hitrostjo. 

 

Izvedeš teke v zaporedju:  

- 10m; - 20m; - 30m; - 20m; - 10m (piramida teka) 

Med vsakim tekom moraš najmanj dve minuti počivati, da se zaloge energije v mišiah 

povrnejo, sicer ni učinka razvoja maksimalne hitrosti teka! 

Med odmorom opraviš naslednje vaje (zadrži položaj  s štetjem od 10 do 20): 

                                             

ZAKLJUČNI DEL 

Opravi vse raztezne vaje za noge (zadrži položaj s štetjem od 10 do 20) 

                                     

 

                                



4. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

danes si bomo pri SLJ pogledali besedilo, ki govori o filmu, in sicer o OCENI FILMA.  Prepričana sem, da 

ta film pozna večina izmed vas. Delček si bomo tudi ogledali. 

Sem vzbudila vašo pozornost? Pridružite se mi v spletni učilnici. 

Učiteljica Karmen 

 

5. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci! 

 

Spoznali ste, kako izračunamo površino kvadra. Danes pa boste odkrivali, kako izračunamo površino 

kocke. V spletni učilnici vas že čakajo navodila za delo. Prosim, prevzemite jih tam. 

 

 

6. in 7.  ura NIP RAČUNALNIŠTVO 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

http://nraborut.blogspot.com/2020/05/projektno-delo_14.html 

 

 

6. in 7.  ura NIP TEHNIKA 

LES 

Čas izvedbe: 18.4. do 24. 5. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Upam, da si pri prejšnji nalogi dobil kakšne ideje za ustvarjanje. V tem tednu boš zgradil šotor iz vej, 

lahko pa se znajdeš in doma postavite večji šotor in imate indijanski žur. 

I V KOLIKOR LAHKO GREŠ V GOZD, NABERI VEJICE DEBELINE PRSTA, LAHKO 

UPORABIŠ TUDI PALČKE ZA RAŽNJIČE. 

http://nraborut.blogspot.com/2020/05/projektno-delo_14.html


 

 

 

 

 

Na povezavi si poglej, kako sestaviš in zvežeš palice.  

https://www.youtube.com/watch?v=4aFjPDcQbZw 

 

II  POSTAVI PALICE V PIRAMIDO IN ČEZ PALICE POLOŽI BLAGO, KI GA IMAŠ 

NA RAZPOLAGO. 

Če si v naravi, lahko šotor prekriješ z lubjem ali listjem.  

 

 

Uporabiš pa lahko blago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III  INDIJANSKI VIGRAM 

Če imaš možnost, lahko doma na vrtu postavite indijanski šotor, ki ga imenujemo vigram.  

Potrebuješ:  

- 3 ali 4 fižolovke 

- vrvico 

- ščipalke 

https://www.youtube.com/watch?v=4aFjPDcQbZw


- staro rjuho 

Vse fižolovke postavimo skupaj. Zgoraj jih zvežemo z vrvico, kot smo si ogledali na posnetku. Pokrijemo 

jih s staro rjuho. Za boljšo trdnost rjuho  z notranje strani spnemo s ščipalkami.  

IV  ČE VAS JE VEČ, SE LAHKO GRESTE NASLEDNJO IGRO 

Razdelite se  v dve plemeni. Prvo pleme je v hiši. Drugo pleme steče od hiše in med tekom pušča za 

seboj sled palčk, kamenčkov, listov, kar je pač na razpolago. Ko pretečejo že precej poti poiščejo 

skrivališče, se posedejo in čakajo na zasledovalce. Po 15 minutah se na pot odpravi prvo pleme. Le koliko 

časa bodo potrebovali, da drugo pleme najdejo? 

Želim ti obilo zabave pri delu in indijanski pozdrav. 

Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko sporočila ali pošlješ na e-mail jerica.rajsek@guest.arnes.si. 

  Jerica Rajšek 

 


