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GRADIVO JE V SPLETNI UČILNICI. 

 
 

 

HITROST 2 

 

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 

 

1.URA KEM    SMEJ SKUTNIK 

2.  URA ŠPO   OCVIRK, ČAS 

https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8
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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. 
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3., 5. URA TJA KACJAN 
 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: PETEK, 22. 5. 2020  

Dragi učenci! 

Good morning and welcome to our English class. It’s Friday, so I hope you are doing OK. There is a long weekend 
ahead of you, so finish your work as soon as you can.  

Prejšnjo uro ste reševali naloge v delovnem zvezku ter upam da rešili kratko preverjanje nepravilnih glagolov. 
Rezultate in rešitve najdete v prilogi (spletna učilnica). Naloge si preglejte, nepravilne glagole pa še naprej 
ponavljajte, tudi na glas.  

Danes še naprej utrjujemo snov in sicer z vajami v delovnem zvezku. Rešite torej naslednje naloge:  

 nalogi 24 in 25, na strani 110 

 nalogo 26, na strani 111 

 nalogi 31a in 31b, na strani 114 

 nalogo 32, na strani 115 

 nalogo 34, na strani 116 

Ne pozabite, še vedno delamo predsedanjik, ki se tvori z have/has + 3. oblika glagola. Rešitve vaj pa objavim v 
ponedeljek.  

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 22. 05. 2020 

 

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 

3. URA SLO VUČENOVIČ 
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4. URA MAT ŠPAJZER, GOBEC 

 

Gradivo je v spletni učilnici. 

 

 

 

 

5. URA  SLJ ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 22. 05. 2020 

 

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 

 

6, 7. URA RVT PETRIČ 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/ura-v-zivo-pred-preverjanjem-znanja.html 

 

6.,7. URA ONA SMEJ SKUTNIK 

 

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 

 

 

 
 

http://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/05/ura-v-zivo-pred-preverjanjem-znanja.html

