
0. ura: DOP TJA 
V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje 
slovničnih struktur in besedišča enote 4. 
 

1. ura: ŠPO 
 
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 nebi z 
zjutraj niti s postelje vstali.  
 
 
 
 

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 proizvodnja 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 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).  
 
 
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) 

 



2. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, ponedeljek, 11. 5.  2020  
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 
danes bo ura SLJ potekala v živo, in sicer s pomočjo videokonference ZOOM. 
Povabilo s povezavo vas čaka v spletni učilnici. Pričakujem vas ob 10.00, poskušajte biti točni. 
Odgovorila bom na vsa vaša vprašanja, hkrati pa se bomo lotili nove učne snovi.  
Preden zakorakamo k povedi, stavku in stavčnim členom, nas čaka razčlemba opisa življenja 
ljudi v dani državi ali skupnosti. Ste že kdaj slišali za Tuarege? Ne? No, danes se boste o njih 
gotovo veliko naučili. 
Za delo boste potrebovali DZ številka 2. Več navodil pa torej ustno, zapisana pa so tudi v spletni 
učilnici.  
 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 
 

3. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 7. 5. 2020 

• Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 22. 5.). 

• V spletni učilnici te čaka učni list o antičnem verovanju. Za vsak primer ga prilagam še 
tukaj. 

• Na enak način kot si izdelal tabelo o grški znanosti in kulturi, izdelaj še tabelo o rimski 
znanosti in kulturi. Uporabi ključne pojme: Znanost (geografija, medicina, filozofija, 
matematika, pravo), jezik in pisava, gradbeništvo, tehnika, umetnost. 

 

GRŠKO - RIMSKO VEROVANJE 

1. S pomočjo učbenika, str. 50 dopiši »področja« posameznih bogov. 

Grško ime Rimsko ime Področje 

Zevs Jupiter  

Atena Minerva  

Hera Junona  

Had Pluton  

Artemida Diana  

Pozejdon Neptun  

Ares Mars  

Afrodita Venera  

Hefajst Vulkan Bog ognja, kovaštva 

Hermes Merkur  

Demetra Ops  



Hestija Vesta Boginja domačega ognjišča 

Perzefona Prozerpina Boginja podzemlja 

Erida Ira Boginja prepira, jeze 

Nike Viktorija Boginja zmage 

Eos Avrora Boginja jutranje zarje 

Pan Favn Bog divjine, pastirjev 

Dioniz Bakh Bog vina, veselja 

Apolon Apolo Bog svetlobe in pesništva 

 

2. Našteta imena, razen Apolona, poišči v osmerosmerki: 

 

P M A J I R O T K I V M 

O E A V A A N A I D A I 

Z R R R R T V A M E R N 

E K H Z T O I E N M E E 

J U A K E E R D S E S R 

D R D F A F M A O T T V 

O S A N E B O I O R A A 

N V J N R R N N D A F H 

N E I I I E I O A A E A 

G Z T K R P T D T R O N 

S A S E A S R I A U B U 

E R E O J Š T E P V L T 

M E H A M A R S Z U E P 

R N F J U N O N A O J E 

E E D I O N I Z S P R N 

H V U L K A N A P S O P 

Ob pravilni rešitvi ti ostane neprečrtanih 11 črk. V istem zaporedju (po vodoravnih vrsticah) 

jih vpiši v spodnje kvadratke in dobil boš lep slovenski izraz za besedo politeizem. 

Ali veš, zakaj to besedo povezujemo z grško in rimsko religijo? 

           

 

3. Ugotovi razlike med krščanstvom in grško – rimskim verovanjem. 

 



4. in 5. ura: LUM 
Spoznali smo že 
barvno harmonijo. 
Pred nami pa je naloga z barvnim kontrastom (barvnim nasprotjem) – kar je ravno 
nasprotje harmoniji.  
(okvirni čas: 2 uri) 
Kakovostni (kvalitativni) 
Kontrast 
 

 
Čiste, nasičene, močne barve  
 

     
                  

 
 
 
 
nastopajo v 
kombinaciji  z 
 

 
motnimi, nečistimi barvami (dodajane 
bele ali črne ali sive 
 

 
 
ali pa z mešanjem čistih barv med 
seboj. 

 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
Paul 
Gauguin: 
Avtoportret 
s klobukom   
                                                                                                  



                                
        Marc Chagall: Sprehod                             Marie Laurencin: Plesalke                                               
 
 
Naloga:  Po načelu kakovostnega kontrasta izdelaj imitacijo VITRAŽA 
 
Vitraj, tudi vitraž, je stekleno, večinoma iz več barvnih elementov sestavljeno okno.  
Med posameznimi obarvanimi steklenimi deli so kovinske pregrade, ki tvorijo oporo 
strukture. Izdelovanje vitrajev lahko štejemo za umetnost in obrt.  
Kljub temu, da so vitraji stekleni, skoznje večinoma ne moremo gledati; vidna je le obarvana 
svetloba. 
 
OKENSKA SLIKA – VITRAŽ  
Steklo po navadi razrežejo z diamanti ali kovinskimi rezili. Na koncu zložijo stekla v svinčene 
okvirje, ki jih sestavijo s spajanjem – segrejejo kovino in jo zlijejo skupaj. 
 

 
 

 



OGLEJ SI PRIMERA: 
Luči – vitraž: http://www.youtube.com/watch?v=gxHQo2T0T2k 
Okna – barvna stekla: http://www.youtube.com/watch?v=NPiYNitX7iM  
 
 
NAVODILA ZA DELO:  
Z uporabo programa „Slikar“ ali katerega koli drugega Računalniškega programa, najprej s 
črno obrobo nariši tanek okvir.  
 
Nato z isto črno obrobo nariši motiv enega, lahko tudi več cvetov, ki so povezani z okvirjem.  
 
Nastale bele ploskve pobarvaj v kakovostnem barvnem nasprotju (kontrastu).  
Na primer, motiv pobarvaš s čistimi, nasičenimi, močnimi barvnimi odtenki, ozadje pa v 
mešanih. 
Morda dobiš kakšno idejo (ne kopiraj – le za idejo) na spodnjih primerih, kjer je že nekaj 
naslikanih primerov ali poišči risbe cvetja na spletni povezavi tukaj, da dobiš idejo. 
NAJ TE VODITA USTVARJALNOST IN DOMIŠLJIJA. 
Sliko shrani na svoj računalnik, priporočam v JPEG format – Datoteka (File) —> Shrani kot 
(Save As).  Nato jo prilepi pod tabelico (priponka v easistenu), ki jo izpolniš in mi dokument 
pošlješ. 

                               
 
 

7. ura: NI1 
Navodila so v spletni učilnici. 

http://www.youtube.com/watch?v=gxHQo2T0T2k
http://www.youtube.com/watch?v=gxHQo2T0T2k
http://www.youtube.com/watch?v=gxHQo2T0T2k
http://www.youtube.com/watch?v=NPiYNitX7iM
http://www.youtube.com/watch?v=NPiYNitX7iM
http://www.youtube.com/watch?v=NPiYNitX7iM
https://www.google.si/search?q=flower&tbm=isch&hl=sl&hl=sl&safe=active&safe=active&chips=q%3Aflower%2Conline_chips%3Aimages&tbs=ic%3Agray%2Citp%3Aclipart%2Cisz%3Am&ved=0CAIQpwVqFwoTCNje_NyXp-gCFQAAAAAdAAAAABAF&biw=1423&bih=736

