
6. b – Učno gradivo za 11. 5. 2020 

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

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Dragi šestošolci/ šestošolke. 
 
Gradivo vas čaka v spletni učilnici. 
 
Vaša učiteljica 
 

1. ura – Angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Dragi šestošolec/ šestošolka! (8. 5. 2020) 

1) Prejšnjo uro si opisoval/a dan svojega očeta ali mame. Prosim, da slikaš svoj zapis in ga 

pripneš POD POGOVOR Z UČITELJEM kar pod tem gradivom.  

 

2) Verjetno poznaš svoj urnik že na pamet. A mogoče veš, kako se šolskim predmetom reče v 

angleščini? Nekatere besede kot so Music, English… verjetno poznaš, kajne? Kaj pa besede 

urnik, razredna ura, tehnika… Te besede so ti verjetno manj znane. Danes jih boš spoznal/a.  

Odpri spletni učbenik na strani 85, si najprej poglej Annin urnik in poskušaj ugotoviti imena 

zapisanih šolskih predmetov v slovenščini. Nato poslušaj besedilo. 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page944.htm 

 

Ko končaš s poslušanjem, reši nalogo 2 na strani 86 ustno. Pravilne odgovore si preveri tako, 

da klikneš na vijoličen krogec na levi strani. 

3) V priponki spletne učilnice te čaka besedišče povezano s šolskimi predmeti. Natančno si 

preberi besede. Za izgovorjavo si pomagaj s PONS slovarjem https://sl.pons.com/prevod 

Če imaš možnost, si besede natisni, drugače si jih prepiši v slovar. 

 

4) Sedaj reši naslednje naloge v delovnem zvezku. Pomagaj si s slovarčkom v priponki. 

stran 78/ nalogi 21, 22 

stran 80/ naloga 25a, b – zapiši svoj urnik in odgovori na vprašanja glede na svoj urnik 

 

Now, you can take a break.☺ 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page944.htm
https://sl.pons.com/prevod


2. ura  - Matematika, Danica Gobec 
 
Z decimalnimi števili že obvladaš vse  osnovne računske operacije. Čaka te utrjevanje in 
pregledna ponovitev snovi. 
Nekatere naloge v spletni učilnici ti bodo znane, z nekaterimi se boš srečal prvič. 
Uspešno delo ti želim. 
 

 
3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

NAR 6. razred  
 
Zdravo dragi učenci in drage učenke! Prejšnji teden ste napisali naslov RAZMNOŽEVANJE 
RASTLIN pa ste si podrobneje ogledali le nespolno razmnoževanje. 
 
Navodila, ki so pred tabo, so namenjena delu 2 uri zapored, se pravi za ta teden. V zvezek boš 
dokončal/a zapis o razmnoževanju rastlin, tudi o spolnem razmnoževanju. Snov najdeš v 
učbeniku na straneh 78 do 83. 
 
Najprej preveri, če je bil tvoj zapis prejšnje ure pravilen tako, da primerjaš moje odgovore s 
svojimi. Nato nadaljuješ s 3. točko. 
 

1. NASTANEK POTOMCEV 
Zakaj je pomembno razmnoževanje rastlin? Za obstanek vrst. 
Kakšni vrsti razmnoževanja poznamo? Spolno in nespolno. 
 

2. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj je nespolno razmnoževanje? Nespolno razmnoževanje je nastanek potomca iz enega 
starševskega organizma. 
Kateri deli rastlin omogočajo nespolno razmnoževanje? Našteješ in zapišeš lahko pod sliko, če 
nimaš tiskalnika, samo našteješ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___pritlike_______________   _____zarodni brstiči________stebelni gomolj s poganjki_____    



  _____cepiči_____________   ____potaknjenec_________   poganjki in korenine iz korenike  
 
Predlagam, da si ogledaš snov na tej povezavi: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html, kjer si oglej animacijo na desni strani, ter 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html.  
 
Dodatna naloga: mogoče ste ali še boste doma naredili potaknjence. Fotografiraj potaknjence 
v nastajanju in opiši, kako ste to naredili, ter oddaj v spletni učilnici pod komentar. Zelo radi 
se ukoreninijo listi afriške vijolice, vejice žive meje, vrtnic… 
 

3. SPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj se združi pri spolnem razmnoževanju?  
Kakšni so potomci spolnega razmnoževanja? 
 

a) Cvet 
Kaj je cvet? 
V zvezek si skiciraj cvet in na skici označi njegove sestavne dele. Cvet lahko najdeš na domačem 
vrtu ali si pomagaš s shemami v učbeniku (str. 80) ali na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html (animacijo lahko kadarkoli ustaviš, da si  
prebereš in označiš). Čemu služijo posamezni deli oz. kakšno nalogo imajo – dopiši na skici. 
 
Dodatna naloga: oglej si različne cvetove, ki jih najdeš na vrtu, travniku, gozdu… So vsi enaki?  
 

b) Opraševanje  
Kaj je opraševanje? 
Kaj oprašuje rastline? 
* 
* 
* 
 
Na cvetove češnje v vrtu rade priletijo žuželke: čebele, čmrlji, metulji in druge. Medtem, ko 
pijejo medičino, nevede tudi oprašujejo, zato takim rastlinam rečemo ___________________. 
 
Poglej si video na https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo. Kaj se lahko zgodi, če 
zaradi onesnaževanja in prevelike uporabe kemijskih pripravkov pogine veliko število živalskih 
opraševalcev? 
 
Vse več ljudi se zaveda, da potrebujemo žuželke, zato zanje pripravljamo hotele za žuželke. 
Čemu so namenjeni? Fotografiraj svojega, če ga imate na vrtu, ali na spletu poišči sliko. Prilepi 
jo v zvezek. Skico lahko tudi narišeš, če nimaš tiskalnika. 
 
Precej več cvetnega prahu imajo rastline, ki jih oprašuje veter. Takim rastlinam rečemo 
_______________________. Cvetni prah (pelod) takih rastlin je zelo majhen in ga je ogromno. 
Zato ima spomladi veliko ljudi izražene simptome srbečih oči, kihanja in redkega izcedka iz 
nosu, ko ta pelod vdihnejo. Te osebe trpijo zaradi senenega nahoda oziroma imajo alergijo na 
cvetni prah. Pobrskaj po spletu in napiši vsaj 3 rastline, ki povzročajo seneni nahod: 
  ________________________   ________________________   ________________________ 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html
https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo


 
Količino cvetnega prahu se vidi tako, da so spomladi robovi luže rumeni. Tudi na avtomobilih, 
ki dlje časa stojijo, je rumen prah. Poglej si video na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html spodaj desno. 
 
Tudi pod vodno gladino rastejo rastline s cvetovi. Kaj pa oprašuje njih? _____________ 
 

c) Oploditev  
Kaj je oploditev?  
 
Oglej si shemo v učbeniku na strani 82 in dopolni spodnji sestavek – prepiši ga v zvezek. 
Pomagaš si lahko tudi z animacijo na https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html levo. 

 
 
V dokazilo mi v spletno učilnico do srede, 13. maja 2020, oddaj fotografije skice cveta in 
dopolnjenega zadnjega sestavka. Znanje boš utrdil/a naslednji teden z vprašalnikom v spletni 
učilnici. 
 
Prijeten teden ti želim! 
Tvoja učiteljica  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html


 

4. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Šestošolci in šestošolke, 

v petek ste prebrali besedilo o kolesarstvu in odgovorili na nekaj vprašanj, povezanih s tem 
športom. Besedilo, ki ste ga prebrali, se imenuje opis športa. Danes boste izvedeli, kaj je 
značilno za to besedilno vrsto. Navodila za današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

 

5. ura  - Šport, Simona Tomšič; Žan Ocvirk 

MOČ 
 

 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih 

sil.  

Mišična sila se proizvede tako, da se v mišicah porablja gorivo (kreatin-fosfat in/ali 

glukoza), pri tem nastaja kemična energija, ki se pretvori v mehansko, s tem pa se zgodi 

mišična kontrakcija (napenjanje ali krčenje mišice), ki se pokaže kot mišična sila. 

 

 

 

Moč človeka pa je produkt mišične sile in 

hitrosti – primer: hitreje in z večjo silo kot 

udarimo, večjo moč bomo proizvedli. Moč je tudi 

najbolj raziskana motorična sposobnost, saj je 

osnova za gibanje in tako življenje, namreč brez 

moči ne bi  zjutraj niti s postelje vstati.  

 

 

Naše telo se praktično neprestano spopada z neko obliko zunanje sile, ki jih mora 

premagovati, kot na primer: sila gravitacije (primer: naše mišice morajo neprestano 

delovati, da lahko naše telo stoji pokonci), sile predmetov, ki jih držimo in jih sila 

gravitacije vleče k tlom (primer: naše mišice rok morajo neprestano delati, se napenjati, 

da lahko držimo v roki mobitel), sile trenja in upora (primer: če želimo v morju z vodo 

do pasu stati na miru, more naše telo neprestano delati, da lahko stojimo čim bolj mirno; 

podobno kot če želimo stati na miru, medtem ko v nas piha močan veter) in sile partnerja 

ali nasprotnika (v judu, rokoborbi, hokeju,…).  

 

 



Kaj pa vpliva na izboljšanje ali poslabšanje moči?  

- Podkožno maščevje zmanjšuje razvoj mišične moči/sile (debelejši kot smo, manj smo 

močni). 

- Daljše okončine ne omogočajo razvoja velike moči (višji ljudje so manj močni). 

- Več mišic (večja mišična masa) ima za posledico tudi možnost razvoja večje mišične 

sile (več mišic kot imamo, močnejši smo). 

- Izboljšana medmišična koordinacija poveča proizvedeno mišično moč (primer: 

netreniran človek je pri naprezanju sposoben aktivirati zgolj 30 – 40 % svojih 

»mišic«). 

- Določena efektna emocionalna stanja, kot so strah, jeza, tema, lahko izjemno vplivajo 

na izraz povečanja ali zmanjšanja moči – primer: če imamo veliko tremo, lahko naše 

mišice v trenutku postanejo popolnoma »nemočne«; poznani pa so tudi primeri, ko 

matere pod vplivom izjemnega strahu dvignejo avto do te mere, da izpod njega rešijo 

svojega otroka.  

- Ženske imajo za okoli 33% manj mišične mase (najmočnejše ženske se lahko 

primerjajo z bolj šibkimi moškimi – zato so vsi absolutni rekordi v dvigovanju uteži v 

lasti moških). 

- Netrenirani ljudje dosežejo vrhunec svoje moči med 20. in 30. letom starosti, če pa se 

vadba za moč izvaja redno, pa lahko le-to ohranimo na ustreznem nivoju še v pozni 

starosti. 

- Za povečanje mišične mase in tako mišične sile (moči) je potrebna količinsko in 

raznovrstno zadovoljiva prehrana (predvsem ogljikovi hidrati in zdrave maščobe – 

krompir, ribe,…). 

 

- Na splošno poznamo 3 oblike moči in sicer:  

- Eksplozivna moč: je sposobnost v čim krajšem času aktivirati čim več mišic, kar 

pomeni proizvodnjo velike mišične sile v zelo kratkem času (primer: brca, 

udarec, met, skok, start sprinta…) 

- Repetitivna moč: pomeni,da smo sposobni daljši čas opravljati enake 

ponavljajoče se gibe (primer: hoja, tek, plavanje, veslanje, sklece, počepi,…) 

- Statična moč: pomeni, da smo sposobni dolgotrajnega statičnega (mirnega s 

konstantno napetostjo v mišici) mišičnega napenjanja. Statična moč (kot statične 

raztezne vaje) pomeni, da ni prisotnega gibanja. To pomeni, da poizkušamo s 

svojimi mišica kar najdlje zadržati določen položaj z obremenitvijo ali brez 

(primer: športna gimnastika (konj, krogi, bradlja), nekateri borilni športi (kate), 

dvigovanje uteži…).  

 



 

V tekmovanjih v dvigovanju uteži se lahko 

ljudje/športniki zlahka primerjamo med sabo, saj teža 

v kilogramih, ki jo dvignemo, jasno pokaže, kdo je 

močnejši – temu pravimo absolutna moč. Obstaja pa 

tudi relativna moč, ki pa nam pove, kako močni smo 

glede na svojo telesno težo. Namreč težko je primerjati 

dva tekmovalca v dvigovanju uteži, pri čemer je eden 

od tekmovalcev težek 55 kg in drugi 120 kg. Zato je relativna moč izražena kot teža 

bremena, ki jo premagujemo (dvigujemo) deljeno s telesno težo.  

 

Primer:  

 

             Bodybuilder:                                   Gimnastičar: 

- ima telesno težo 120 kg   - ima telesno težo 55 kg 

- dvigne za 120 kg uteži   - dvigne za 110 kg uteži 

- njegova relativna moč je 
120

120
= 1  - njegova relativna moč je 

110

55
= 2 

To pomeni, da je gimnastičar glede na svojo telesno težo relativno močnejši kot 

bodybuilder, ki sicer dvigne več uteži (večjo kilažo ali tako imenovano večjo 

obremenitev). 

 

Mišično moč se lahko v veliki meri razvija, saj je njen koeficient prirejenosti zgolj 

50 %.  

Da pa bi to počeli pravilno in učinkovito, so tu nekatera pravila:  

- mišica se krepi samo takrat, ko se aktivno napenja (da bi pridobili mišice, se je zato 

potrebno naprezati), 

- delo mišice mora biti močnejše, daljše in pogostejše, kot je njeno delo običajno v 

vsakdanjem življenju (primer: vsak dan hodimo po stopnicah, da pa bi to delo spremenili 

v trening za razvoj mišične mase/moči, bomo za hojo po stopnicah uporabili 5 kg težak 

nahrbtnik), 

- obremenitev (težo uteži) je potrebno postopoma povečevati, 

- pred vsako vadbo za razvoj moči se je potrebno dobro ogreti, 

- poleg krepilnih vaj so obvezni del treninga moči tudi gimnastične raztezne in sprostilne 

vaje, 

- za razvoj vsake oblike moči (eksplozivne, repetitivne ali statične moči) je potrebna 

posebna vadba. 

 

Mišična moč je sicer izjemno pomembna pri razvoju motorične sposobnosti hitrosti 

(pomembna je v fazi pospeševanja), pri razvoju preciznosti, koordinacije in gibljivosti 

(moč omogoča boljši nadzor na mišično aktivnostjo/delom) ter vzdržljivosti (pri tej 

pripomore dobro razvita repetitivna moč).  

 
 



Praktični del 
 
 

ČE IMAŠ MOŽNOST, SI PREDVAJAJ POSNETEK ZA MOTIVACIJO IN RITEM 
ZA DELO! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h7aa8tA1jU0 

 
 

OGREVANJE: 
 

Opravi vaje za ogrevanje na sliki (vsaka 6 x) 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7aa8tA1jU0


GLAVNI DEL: 
 
 

Opravi krepilne vaje (vsaka 10 ponovitev, ali s štetjem do 10) 
 
 

VAJA/SKLOP ROKE TRUP NOGE 

1. Sklece (navadne) 
 

 

Dvig trupa iz leže na 
hrbtu (noge zatakni, 

da bo lažje) 

 

Sonožni poskoki z 
dvigom kolen čim višje (z 

vmesnim poskokom) 

2. Sklece »zadaj« (roke 
za telesom, opreš se 

na stol, polico, 
posteljo...) 

 

Sočasni dvig rok in 
nog v leži na hrbtu 

 
 

 
 
 

Počasni dvigi in spusti na 
prste na nogah (opri se 

na steno) 
 

 

3. Upogib komolca 
(poišči težji predmet 

in ga z obema 
rokama hkrati 

dviguješ tako, da 
upogneš samo 

komolec) 

 

Opora na komolcih 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opora v počepu 

 

4. Dvig rok v odročenju 
s poljubnim 

predmetom v roki 

 

Striženje v leži  (noge 
dvigneš od tal) 

 

Dvig zadnjice leže 
 

 



5. Kroženje v odročenju 
s poljubnim 

predmetom v roki 

 

Zasuki z žogo v sedu 

 

Izpadni koraki naprej 

 
 

Po želji lahko opraviš vse vaje 2x 
 

 
 

ZAKLJUČNI DEL: 
 
 

Opravi raztezne vaje (pri vsaki šteješ od 10 do 20) 
 

 



6. in 7. ura  - Računalništvo (neobvezni izbirni predmet), Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

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

 

6. in 7. ura  -  Tehnika in tehnologija (neobvezni izbirni predmet), Jerica Rajšek 

ČAS ZA TVOJ PROSTI ČAS 

Čas izvedbe: 11.5. 2020 

 

Pozdravljen/a ustvarjalec/ka.  

V tem času dela na daljavo je do mene prišlo iz daljave ogromno čudovitih izdelkov. Zelo sem 

ponosna na vas in vesela, da vas lahko vodim na poti ustvarjanja. Mogoče pa je zdaj čas, da si 

tudi vi ogledate, kako ustvarjajo drugi. Lepo se namestite in preko  internetnih povezavah 

spoznajte iznajdljivost človeka.  

 

I NARAVA NAM NUDI VSE UGODJE 

Kaj se da narediti z malo orodja in veliko dela. 

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

 

 

II  PRI DELU JE POTREBNO POSKRBETI ZA VARNOST 

https://www.napofilm.net/sl/napos-films/films?view_mode=page_grid 

 
KLIKNI  Napovi filmi 

http://nraborut.blogspot.com/2020/05/projektno-delo.html
https://www.youtube.com/watch?v=ATBGsqpTz-4
https://www.napofilm.net/sl/napos-films/films?view_mode=page_grid


 

 

III  A PRI DELU ČLOVEŠKA NERODNOST NE POZNA MEJA 

Pazite, kaj zlivate v umivalnike. 

https://www.youtube.com/watch?v=ScAnOE563Cc 

Vsi smo kdaj pa kdaj malce nerodni. Pa kaj.  

 

Do naslednjega tedna pomagajte doma pri hišnih opravilih.   Jerica Rajšek  

 

 

 

 

IZBERI si filmčke, ki te 

zanimajo 

https://www.youtube.com/watch?v=ScAnOE563Cc

