
6. b – Učno gradivo za 1. 6. 2020 

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

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 
 
 

1. ura – Glasbena umetnost, Mija Novak 
 
Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 

 
 
2. ura  - Šport, Simona Tomšič 
RAVNOTEŽJE 
 
Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja 
kompenzacijskih (korektivnih, nadomestnih) gibov, ki so 
potrebni, za vračanje telesa nazaj v ravnotežni položaj, 
kadar je le-ta porušen. Sila, ki jo vložimo, da bi ponovno 
vzpostavili ravnotežje mora biti sorazmerna sili, ki je porušila 
ravnotežje. Taka sila, ki jo vložimo v ponovno vzpostavitev 
ravnotežja telesa, mora biti tako dovolj velika in usmerjena 
v pravo smer (primer: če nas nekdo porine od zadaj, ko mirno stojimo na miru, mora 
naše telo delovati nazaj v nasprotni smeri potiska z enako silo, da telo ponovno 
vzpostavi v ravnotežje). Čeprav se na daleč zdi, da ljudje, ki stojijo na miru dejansko 
stojijo na miru to ni res – nihanja telesa pri stoji na miru se dogajajo kar 40 – 85 krat 
na minuto, pri čemer so lahko ta nihanja vse od 5 mm do 30 mm (nihanja mirno 
stoječega telesa so lahko levo, desno, naprej ali nazaj). Se pravi, ko stojimo na miru 
nikoli zares ne stojimo na miru (mišice neprestano, praktično vsako sekundo, 
popravljajo našo držo telesa, da ta lahko stoji na mestu da ne pademo v katerokoli 
smer na tla). Da pa bi se to dogajalo kar najbolj učinkovito, so ponovno (kot pri 
koordinaciji) zelo pomembne informacije, ki jih naše telo preko čutil sprejema iz okolja 
(primer: telo sprejema informacije iz okolja ali hodimo po stopnicah navzgor, ali stojimo 
na naklonu, ali piha močan veter, ali stojimo na rolki, je pod našimi nogami led, ali 
nosimo nahrbtnik...). Možgani vse te informacije, ki jim jih dostavijo naša čutila obdelajo 
in v mišice pošljejo signale/naloge kako popraviti položaj telesa, da lahko ponovno 
dosežemo ali zgolj vzdržujemo ravnotežje. Ravno ti sta dve pojavni obliki ravnotežja ki 
jih poznamo in sicer:  



- Sposobnost ohranjanja ravnotežja (primer: 
poizkušamo stati na eni nogi z zaprtimi očmi – naši možgani 
so zadolženi, da mišicam pošiljajo prava  navodila kako 
ohranjati ravnotežni položaj, ne da bi stopili na tla z drugo 
nogo) 
- Sposobnost vzpostavljanja ravnotežja (primer: 
nekdo nas spotakne (porine s hrbta) in naše telo – možgani 
– so odgovorni, da posredujejo dovolj hitro prave 
informacije mišicam, da se telo ujame in da ne pristanemo 
na tleh) 
 
Ravnotežje razvijamo s pomočjo:  
- Vadbe določenih situacij z velikim številom ponovitev 
(primer: stoja na eni nogi – vajo ponavljamo več tednov, 2 
krat na dan po 10 ponovitev) 

- Vadba z rušenjem ravnotežja (primer: stojimo na miru in nas nekdo porine 
vsakokrat v drugo smer in različno močno, mi pa se poizkušamo ujeti, da ne 
pademo na tla – veliko ponovitev) 

- Vaje z izključevanjem čutil (primer: poizkušamo držati ravnotežje na eni nogi z 
zaprtimi očmi, kasneje pokrijemo še ušesa,…) 

- Vaje z zmanjševanje podporne ploskve (primer: 
vadimo stojo na eni nogi pri čemer vsakih 10 
ponovitev zmanjšamo ploskev na kateri stojimo)  

- Vaje s predhodnimi motnjami (primer: poizkušamo 
držati ravnotežje na robu stopnic potem ko smo se 
na hitro 5 krat zavrteli za 360 stopinj) 

- Vadba v stresnih pogojih (primer: vadimo ravnotežje 
v tekmovalni obliki, pod pritiskom publike, tekme,…v 
šoli na uri športa pripravimo tekmovanje v stoji na 
eni nogi medtem ko ostali učenci navijajo, ploskajo 
ipd.).  

 
OGREVANJE 

 
Opravi dinamične vaje na posnetku 

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

 
GLAVNI DEL 

 
Opravi vaje za ravnotežje na posnetku 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m59Ob3bt9LA 

 
ZAKLJUČNI DEL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=m59Ob3bt9LA


 
 

 

 

 
2. ura  - Žan Ocvirk 
 
Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 

 

 

3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Dragi 6-šolci/ šolke! (1. 6. 2020) 
 
 
1) Prejšnjo uro si spoznal/a besede povezane z boleznimi. V slovar si jih moral/a prepisati in 
prevesti. SLIKAJ IN MI POŠLJI TE BESEDE. 
 
2) Preglej si še nalogi 15 in 16 v delovnem zvezku. Rešitve najdeš tukaj. 
 
3) Sedaj odpri učbenik na strani 149  in poglej nalogo 3 (klikni tukaj). V slovarček prepiši manjši 
okvirček in prevedi izraze (I feel ill/ sick, dizzy, terrible, awful, tired. I don’t feel very well.) 
 
Iz velikega okvirčka pri nalogi 3 pa prepiši in prevedi le štiri povedi. Nekaj primerov najdeš 
spodaj: 
My leg hurts. – Noga me boli. 
My hand aches.  – Dlan me boli. 
My ears hurt. – Ušesa me bolijo. 
My feet ache. – Stopala me bolijo. 
 
 
4) Za zaključek pa poslušaj še besedilo pri nalogi 4a. Klikni na plošček na levi strani. S pomočjo 
tega besedila reši nalogo 18 na stran 148 v delovnem zvezku. 
 
5) V delovnem zvezku reši še nalogi 19 in 20 na strani 149. 
 
 
Have a nice day. 
Lučka Rančigaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page297.htm


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

Kvader že dobro poznate. Znate že izračunati njegovo površino in prostornino. Tudi KOCKA je 
kvader. Danes boste računali prostornino kocke. Več o tem piše v spletni učilnici. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

UMETNE SNOVI – UJEMI ŽOGICO 

Čas izvedbe: 1.6. do 5. 6. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

V prejšnjem tednu sem dobila kar nekaj vaših idej za izdelke. Lesena škatlica, poskočna 

pošast, ribiška palica, trstenke, ….. za piko na i, pa še recept za slastno sadno kupo. 

Danes imaš navodila za izdelek, s katerim boš treniral spretnost rok in koordinacijo. Igro 

bomo poimenovali UJEMI ŽOGICO. 

I PRIPRAVA IZDELKA 

Potrebuješ: 

- prazen jogurtov lonček,   

- volneno nitko, dolgo približno 0,5m, 

- žogico iz aluminijaste folije. 

 

 

 

 

V dno jogurtnega, ali kakšnega drugega kozarčka iz 

umetne snovi, naredi z ostrim predmetom luknjico, 

vanjo vdeni volneno nitko.  

Na koncu nitke naredi dovolj vozlov, da nitka ne uide iz 

lončka (lahko na nitko pritrdiš tudi vžigalico, da se nitka 

ne bo izmuznila iz lončka). 

Drugi konec nitke ovij z aluminijasto folijo tako, da boš 

dobil obliko žogice. 

 

 

 

 



II  NAVODILA ZA TRENING 

Lonček drži v eni roki. Žogica visi navzdol. Tvoja naloga je, da s 
sunkovitim gibom roke spraviš žogico nad lonček in jo z lončkom 
poskusiš ujeti.  

 

 

 

 

 

 

III  RAZLIČICE NALOGE 

a) Za še bolj učinkovit trening imej žogico  enkrat na daljši, drugič na krajši vrvici in boš videl, 

kdaj je žogico lažje uloviti v kozarček.  

b) Za nagrado, lahko v folijo zaviješ košček čokolade in tistemu, ki uspe žogico spraviti v 

lonček v prvem poskusu, lahko čokolado poje.  

Želim ti obilo spretnosti pri lovljenju žogice. K treningu lahko povabiš tudi druge člane 

družine. 

Pošlji mi  fotografijo tvojega izdelka preko sporočila, v spletno učilnico,  ali na e-mail 

jerica.rajsek@guest.arnes.si. 

Jerica Rajšek 

 

 

 

 

mailto:jerica.rajsek@guest.arnes.si

