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ŠPORT 

1. Uvodni del (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje) 

- vsako vajo izvajate približno 30 sekund, 

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki 
po levi nogi, enonožni poskoki po desni nogi), 

- dinamične raztezne vaje (kroženja; z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v 
zapestjih. Odkloni, predkloni in zakloni). 

 

2. Glavni del: koordinacija in hitrost nog v koordinacijski/hitrostni lestvi. 

Najprej si na tla označi koordinacijsko lestev (slika). Lahko jo narišeš s kredo, jo 
oblikuješ z vrvico itd. V kolikor nimaš 9m prostora, jo primerno skrajšaj. 

Oglej si video na povezavi:  

15 Fast Footwork Exercises | Increase Your Foot Speed With These Speed Ladder 
Drills 

 

 

Vsako vajo opravi 4x. Prva izvedba naj bo počasnejša, da se gibanja pravilno naučiš. 
Zadnje tri ponovitve poskušaj vajo izvesti najhitreje kar lahko. Seveda pa mora 
gibanje ostati pravilno! 

 

3. Zaključni del: raztezne vaje (slika) 
 
Opravi vse vaje na sliki. Vsak položaj zadrži približno 30 sekund. Kjer je potrebno 
opravi vajo z levo in desno roko/nogo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8
https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8


 
 

 

 

BIOLOGIJA  

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici.  

 

ANGLEŠČINA 

Pozdravljen 8-šolec/ šolka! (22. 5. 2020) 

 

1) Danes nadaljuješ z utrjevanjem Present Perfect. Najprej si preglej naloge na straneh 

110 do 113 v delovnem zvezku (stran 18 v rešitvah). 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/ 

 

2) Sedaj nadaljuj z reševanjem nalog:  

stran 114/ naloga 31a, b 

stran 115/ naloge 32, 33a, b 

stran 116/ nalogi 34, 35 

stran 117/ naloga 36 

Učenci z DSP rešite pri vsaki nalogi polovico primerov, le nalogi 35 in 36 v celoti. 

 

Have a wonderful day. 

Lučka Rančigaj 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/3/


 

 

MATEMATIKA 

Osmošolec/osmošolka! 

 

Verjetno si že ugotovil/-a, da je Pitagorov izrek zelo uporaben, saj smo spoznali  njegovo 

uporabo v že zelo različnih likih. Danes nadaljujemo z obravnavanjem uporabe Pitagorovega 

izreka v enakostraničnem trikotniku.  

Gradivo in navodila za delo najdeš v spletni učilnici! 

 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

današnjo uro namenjamo ponovno utrjevanju znanja. 

V spletni učilnici te čaka izhodiščno besedilo z nalogami, s pomočjo katerih boš lahko 

preveril/a, katere odvisnike že znaš in katerim bi bilo potrebno nameniti še malo 

pozornosti. 

Čakajo te tudi rešitve včerajšnjih nalog ob nasvetu strokovnjaka.  

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

ONA 

Dragi učenci in učenke izbirnega predmeta ONA, 

 

ker naš šolski vrtiček sameva, bomo sadili in sejali kar na domačem.  

Na naših vrtovih in balkonih imamo različno veliko prostora, zato se je potrebno znajti. V 

spletni učilnici sem pripravila nekaj zanimivih idej za izvedbo današnje naloge. 

 

Želim vam veliko uspeha, 

učiteljica 

 

 

 


