
0. GKL/KGU 

Navodila so v spletni učilnici. 

1. TJA 

Dragi sedmošolci/ sedmošolke! (5. 5. 2020) 

Pa je tu že mesec maj. Upam, da ste polni energije po počitnicah in praznikih.  

- Danes imate na urniku dve uri angleščine in v prvi uri imate priložnost, da preverite, če ste 

opravili vse naloge do sedaj. Natančna navodila vas čakajo v spletni učilnici. 

- Drugo šolsko uro danes začenjamo z obravnavo držav in pripadajočih narodnosti. Odpri e-

učbenik na strani 110 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/110.html 

Poslušaj besedilo At the Millennium Dome (Pri Milenijski kupoli). Nato reši nalogo 2 pod 

besedilom, da preveriš razumevanje besedila. Ne pozabi preveriti pravilnih odgovorov, tako 

da pritisneš na »i« na levi strani.  

V besedilu so omenjeni otroci iz različnih delov sveta – ali njihove države ali pa tudi 

narodnosti.  

Npr. Palmira is from Spain, so she is Spanish. (Palmira je iz Španije, torej je španske 

narodnosti). 

V tabeli REMEMBER BOX  na isti strani imaš več držav in narodnosti. V velik zvezek zapiši 

naslov COUNTRIES AND NATIONALITIES in prepiši vse države in pripadajoče narodnosti.  

Tu imaš primer. 

COUNTRY NATIONALITY 

Australia (Avstralija) Australian (avstralski) 

… … 

… … 

Ko končaš s prepisom, dodaj v tabelo še naslednje države in narodnosti. 

*BELGIUM BELGIAN 

DENMARK DANISH 

*ROMANIA ROMANIAN/ RUMANIAN 

*SWEDEN SWEDISH 

POLAND POLISH 

CROATIA CROATIAN 

HUNGARY HUNGARIAN 

Zraven si lahko države tudi prevedeš (pomagaj si s PONS slovarjem). The Netherlands je 

Nizozemska, Dutch je nizozemska narodnost. 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/110.html


Se še spomniš vprašalnic Od kod si? Katere narodnosti si? 

Zapiši si jih. WHERE ARE YOU FROM? WHAT IS YOUR NATIONALITY? 

Za pravilno izgovorjavo držav in narodnosti ti predlagam, da vpišeš besedo v slovar PONS, 

pritisneš zvočnik, kjer lahko slišiš izgovorjavo. 

2. GEO 

Napiši si nov podnaslov:  PODNEBJE IN RASTLINSTVO 

Preberi zapis v učbeniku na straneh 99  – 101.  

Odgovori na naslednja vprašanja oziroma reši naloge:  

1. Podnebje V Evrope  je najbolj celinsko v Evropi. Kaj to pomeni? (U 99 spodaj) 

2. Oglej si klimograme na strani 100 v učbeniku. Kraje poišči na zemljevidu (pomagaj si z 

Google zemljevidi). Kaj je značilno za podnebje kraja Jakutsk, ki leži v vzhodni Sibiriji? 

3.  Zaradi celinskega podnebja so se izoblikovali rastlinski pasovi. Kako si sledijo od S proti J 

– napiši. Glej tudi skico v U 101. Razloži pojma stepa in gozdna stepa.  

4. Preberi besedilo, oglej si klimograme in fotografije in reši naloge na strani 94 in 95  v 

delovnem zvezku – naloga 2 in 3.  

 

Napiši nov podnaslov: PREBIVALSTVO (U 97, 98) 
S pomočjo učbenika odgovori na vprašanja oziroma naredi zapiske.  

1. Kateri narodi živijo v Vzhodni Evropi in Severni Aziji? 

2. Katere jezike govorijo v V Evropi in S Aziji in h katerim jezikovnim skupinam pripadajo? 

3. Katera vera prevladuje? 

4. Kakšna je gostota poselitve prebivalstva? 

5. Navedi vzroke za različno gostoto (razporeditev) prebivalstva. 

6. *Kakšne so posledice različne gostote prebivalstva? 

7. *Zakaj najdemo velika mesta tudi v krajih, kjer je življenje zelo težko? 

8. Odgovori na vprašanja v okvirčku v U 99 (označena z ?).  

 

 

3. GEO 

Glej 2. Ura. 

4. TJA 

Glej 1. Ura. 

 



5. ŠPO 

 

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 

    

 



 

6. SLJ 

Navodila so v spletni učilnici. 


