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Koeficient 

prirojenosti 

HITROSTI 

je 90% 

7. C, UČNO GRADIVO ZA 18. 5. 2020 
 
DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINE 
 
V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje 
slovničnih struktur in besedišča enote 4. 
 
 
SLOVENŠČINA 
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

zadnje tri ure so bile namenjene delu z besedilom in spoznavanju značilnosti   opisa 

življenja ljudi v dani državi ali skupnosti. Današnjo uro bomo ponovili značilnosti povedi 

in spoznali, v čem se poved razlikuje od STAVKA. 

Pridružite se mi v spletni učilnici. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 
 
GEOGRAFIJA 
 
Gradivo te čaka v spletni učilnici (objavljeno za 15. 5. in 18. 5.). 
 
 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 
 
V spletni učilnici te čakajo navodila za utrjevanje poglavja o človekovih pravicah. 

Znanje utrjuj tudi s pomočjo nalog, ki jih najdeš na povezavah: 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y86tqcxam92  
 
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_3/index.htm 
 
 

 
ŠPORT 
 

HITROST 
 
Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja z največjo frekvenco (hitrostjo 
ponavljanja) ali v najkrajšem možnem času (primer:  kar največkrat v 20 
sekundah udarimo po plošči ali, da kar najhitreje pretečemo razdaljo 100 m). Ta 
motorična sposobnost je pomembna predvsem pri premagovanju kratkih razdalj 
(sprint, tek, plavanje, kolesarjenje) ter pri nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo 
posameznega giba. Ta motorična sposobnost je od vseh motoričnih sposobnosti v najvišji 
meri odvisna od dednih lastnosti, saj je v kar 90 % prirojena kar pomeni, da jo je možno 
izboljšati zgolj v 10 % (to pomeni, da so se tisti ki so hitri, hitri že rodili in da je motorično 
sposobnost hitrost možno razviti/nadgraditi  le 10 % s treningom). 
 
Dobro razvita hitrost je odvisna od mnogih dejavnikov, med katerimi so tudi: 

- kako dobro imamo razvit živčni sistem, 
- koliko in katera goriva imamo shranjena v mišicah (kreatin fosfat, glukoza, 

maščobe), 
- kakšna je naša sestava mišic (hitra/počasna mišična vlakna), 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y86tqcxam92
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_3/index.htm
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- motivacija, trema in strah, 
- količina naše mišične mase (do neke mere pozitivno vpliva na razvoj hitrosti) 
- podkožno maščevje (več kot ga imamo slabše je za razvoj hitrosti) 
- dobro razvita koordinacija, gibljivost in eksplozivna moč pripomorejo k razvoju višje 

hitrosti. 
 
Hitrost razvijamo predvsem z: 

- naravnimi oblikami gibanja (primer: hitri tek, tek v oteženih okoliščinah – tek z 
nahrbtnikom, ali tek v olajšanih okoliščinah – tek po klancu navzdol) 

- elementarnimi igrami (štafetne igre, igre odzivnosti – noč/dan,..) 
- gimnastičnimi vajami (gimnastične vaje za razvoj gibljivosti in moči) 
- vajami za izboljšanje tehnike gibanja (različne korekcijske vaje za izboljšanje 

tehnike). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGREVANJE 

Dinamične raztezne vaje (vse 10x): 

- kroženje z glavo 

- kroženje z rameni naprej in nazaj 

- kroženje z zapestji 

- kroženje s rokami naprej in nazaj 

- odkloni 

- zasuki 

- kroženje s koleni 

- kroženje z gležnji 

- zamahi z nogo naprej nazaj (poišči oporo za ravnotežje) 

Atletske vaje: 

Ponovi atletsko abecedo s pomočjo posnetka (izmeri razdaljo 10 m) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90 

https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
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GLAVNI DEL 

Izmeri si tri razdalje: 10m , 20m, 30m  

(malo podaljšan hodni korak predstavlja približno 1m) 

Maksimalno hiter tek- odrivna noga je spredaj, pol visok atletski položaj, tek z največjo 

možno hitrostjo. 

 

Izvedeš teke v zaporedju:  

- 10m; - 20m; - 30m; - 20m; - 10m 

Med vsakim tekom moraš najmanj dve minuti počivati, da se zaloge energije v 

mišiah povrnejo, sicer ni učinka razvoja maksimalne hitrosti teka! 

Med odmorom opraviš naslednje vaje (zadrži položaj  s štetjem od 10 do 20): 

                                             

 

ZAKLJUČNI DEL 

Opravi vse raztezne vaje za noge (zadrži položaj s štetjem od 10 do 20) 
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ANGLEŠČINA 
 
Hello 7th graders! 

Upam, da ste lepo preživeli vikend. Pa pričnimo z novim tednom in novimi izzivi. 

Najprej si oglej video na naslednji povezavi (klikni tukaj). Si že ugotovil, o čem bomo 

govorili danes? O Sloveniji in simbolih Slovenije. Najdeš jih v spletnem učbeniku na strani  

115 (klikni tukaj).  Natančno si jih oglej, klikni na ikono »i« in jih poskušaj povezati s 

posameznimi sličicam ter preveri, kako uspešen si bil (check). Nato pa jih prepiši tudi v 

slovarček. Najdeš jih v spodnji prilogi. 

Sedaj pa reši še naslednje naloge v delovnem zvezku,  ki se navezujejo na značilnosti 

Slovenije: 

stran 122/ naloga 2b, 

stran 125/ nalogi 1a in 1b, 

stran 127/ naloga 1b. 

 

That is all for today. Have a nice day. 

Mojca Vidmajer 

 

THE SYMBOLS OF SLOVENIA (SIMBOLI SLOVENIJE) 

*13 - wayside shrine; wayside chapel – obcestno versko znamenje 

   6 - the linden tree – lipa  

*2 - the button accordion – harmonika, frajtonar'ca  

  4 - the kurent (or: korant) –  kurent 

  11 - the beehive panel – panjska končnica 

  5 - the kozolec; the hayrack – kozolec  

  14 - the Goldenhorn – Zlatorog  

  3 - the klopotec; the wind-rattle bird-scarer – klopotec  

*8 - woodenware; woodcraft and basketwork sellers, the Ribnica peddlers – suha roba; prodajalci 

suhe robe  

 10 - honeybread hearts – lectova srca 

 15 - orehova potica; walnut roll – orehova potica  

*12 - Alpine herdsmen, Alpine dairymen – planšarji  

  1 - the red carnation – rdeči nagelj  

  9 - the Lipizzaner, the Lipica horse - lipicanec 

 *16 – buckwheat – ajda  

   7 - the salt-pans at Sečovlje – Sečoveljske soline 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QuTfeHM0Uk4
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/115.html
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IP NEMŠČINA 1 
 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

7. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 18. 5. 2020 & ČETRTEK, 21. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobre volje, naspani in še kaj.  

V tem tednu bomo vadili besedišče šolskih potrebščin. Ko rečem, da vadimo 

besedišče, to v nemščini VEDNO pomeni skupaj s členom, torej DER, DIE, 

DAS ali pa EIN, EINE, tako kot smo si pogledali v filmčku prejšnjo uro.  

 Za uvod se prijavite v https://www.irokusplus.si/, poiščite komplet Maximal 

1, izberite interaktivni delovni zvezek, ter ponovno (za vajo seveda) 

rešite nalogi 2 in 3 v poglavju 2.2 (glej sliko spodaj). Ne pozabite se 

pri vsaki nalogi tudi preveriti.  

 

 

 

 

 Novo besedišče je vedno potrebno tudi vaditi. Za vas sem kreirala 

kartice za učenje ter nekaj iger, ki vam bodo v pomoč. Obiščite 

povezavo: https://quizlet.com/join/DAk6txpks Na spletni strani si lahko 

ustvarite račun (glej moder kvadratek na levi strani) in tako omogočite 

meni, da spremljam vaš napredek. Ni pa potrebno.  

 Kartice za učenje in  

igre najdete tukaj.  

 (klikni) 

 

https://www.irokusplus.si/
https://quizlet.com/join/DAk6txpks
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Sedaj nadaljuješ po levem zavihku.  

 LEARN  

 WRITE  

 SPELL 

 TEST 

 MATCH: igra spomina 

 GRAVITY: igra gravitacije 

 Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.  

 

 

 Z igrami pa še nismo končali. Še nekaj jih imam na zalogi. 

Najdete jih tukaj: https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20  

 

 Tako. Zdaj pa le še zadnja stopniška pred ciljem. Obiščite spodnjo 

spletno stran in rešite kratek test za ponavljanje. Rezultate vam 

sporočim v ponedeljek, 25. 5. 2020. Do takrat ga je potrebno tudi 

oddati.  

 https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez  

 

 

Želim vam uspešno delo.  

 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine  

 

 

Tukaj so kartice namenjene 

učenju in ponavljanju. Če stisneš 

na kartico vidiš prevod.  

Če stisneš spodaj na puščico se 

pomakneš na naslednjo besedo.  

https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20
https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez

