
6. b – Učno gradivo za 5. 5. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni učilnici. 

0. ura – Dopolnilni pouk – slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
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 - Šport, Simona Tomšič 
GIBLJIVOST  2 

 

UVODNI DEL  

➢ sklop 20 vaj za celo telo, 

➢ vaje izvajaš na mestu, 

➢ vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti 

ustreza. 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A


1. ura - Šport, Žan Ocvirk 
 

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 

    

 
 
 
 
 
 



2. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Dragi šestošolci in šestošolke,  

pred počitnicami ste spoznali neosebne glagolske oblike. Se še spomnite, kaj je to? Danes 
boste ponovili in si osvežili spomin na to snov, potem pa vas čakajo vaje. Gradivo je v spletni 
učilnici. 

Uspešno popočitniško delo vam želim. 

Vaša učiteljica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Pozdravljen učenec/ učenka 6. b! (5. 5. 2020) 

Včeraj si dobil/a fotografiran svoj pisni preizkus s podrobnimi kriteriji in opisniki. Ta ocena je 

sedaj vpisana v eA. 

Tisti, ki niste uspeli včeraj, si danes preglejte nalogi 55 in 56 v delovnem zvezku. Rešitve 

najdeš na spletni povezavi http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf 

Za naloge 52, 53 in 54 ni rešitev, ker se navezujejo nate. Pri teh nalogah si uporabljal prislove 

pogostosti. Se jih še spomniš? Hitro to preveri z reševanjem spodnjih nalog, ki jih prepišeš v 

zvezek. Naslov je EXERCISE. 

1. Prevedi naslednje prislove pogostosti. 

ponavadi –      pogosto -    nikoli -  

vedno –    včasih -    vsak večer –  

 
2. V poved postavi prislov pogostosti v oklepaju na pravilno mesto. 

a) My mum watches English films (sometimes) 

b) Her parents are at work. (every afternoon) 

c) They are late. (usually) 

d) Mary doesn’t wear a uniform. (always) 

 
3. Razvrsti besede v pravilni vrstni red. 

a) Mary/ always/ homework/ does 

b) very often/ go/ they/ out 

 
4. Prevedi povedi v angleščino. 

a) Katie vedno igra nogomet. 

b) Jaz včasih pojem. 

c) Oni nikoli ne igrajo tenisa. 

d) Ali igraš računalniške igrice vsak dan? 

 

Sedaj odpri učbenik na strani 102 in reši nalogo 3a v zvezek. Zapiši zase, kako pogosto delaš 

omenjene stvari. Spodaj imaš primer. Neznane besede: bite your nails – gristi nohte, tell fibs 

– povedati drobne laži, visit museums – obiskati muzeje, water flowers – zaliti rože 

Npr. I never bite my nails. I sometimes tell fibs…… 

Have a wonderful day.☺ 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


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

 
5. ura – Matematika, Danica Gobec 
 
Glej gradivo od včeraj. 
 

 


