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Navodila so v spletni učilnici. 

2.  URA ŠPO ČAS, OCVIRK 
KOORDINACIJA 

Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje zapletenih 

gibalnih nalog. Pri koordinaciji potekata v telesu 2 procesa in sicer:  

- načrtovanje gibanja (primer: v glavi si zamislimo kako bomo premagali poligon) 
- uresničevanje načrtovanega gibanja s sprotnimi popravki (primer: dejansko 

premagujemo poligon in sproti popravljamo svoje gibanje) 
 

V dobro koordiniranem gibanju se porabi tudi le toliko energije kolikor jo je za izvedbo 

gibanja nujno potrebno, da bo gibanje lahkotno in sproščeno (primer: ko tečemo 

sprint na 60 m, ni potrebno, da med tekom še krilimo z rokami, vpijemo in napenjamo 

hrbtne mišice – vse to je odvečno gibanje in vpliva na porabo energije). Bolje 

koordinirani ljudje so tisti, ki imajo več različnih izkušenj z raznovrstnimi 

gibanji, saj si naši možgani ta gibanja »zapomnijo« in jih v naslednjih istih ali 

podobnih situacijah uporabijo in prilagodijo (primer: bolje razvito koordinacijo bo 

imela oseba, ki se ukvarja z nogometom, košarko, odbojko in tekom, kakor oseba, 

ki se ukvarja zgolj z nogometom).  

Gibanje je koordinirano (pa naj je to preskok letvice, sunek krogle, preigravanje ali met na koš) ko je: 

- pravilno (natančno in ustrezno izvedeno) 
- pravočasno (da so naši gibi časovno usklajeni – primer: da pri preigravanju v nogometu pravočasno s 

telesom nakažemo lažno smer gibanja, nato pa v naslednjem trenutku spremenimo smer gibanja in žogo 
vodimo mimo nasprotnika) 

- racionalno (pomeni, da smo izvedli natančno to kar je bilo potrebno in ne kot pri prejšnjem primeru sprinta 
na 60 m še 5 nepotrebnih stvari poleg) 

- izvirno (da med izvajanjem akcije prilagajamo gibanje – primer: ko se znajdemo pred vratarjem in še 2 
obrambnimi igralci se moramo v trenutku odločiti kako bomo dokončali napad in dosegli gol) 

- stabilno (primer: karateisti morajo biti pri izvedbi kat izjemno zanesljivi in stabilni) 
 

Koordinacije se dejansko ljudje pričnemo učiti že v trebuhu matere, saj tam že izvajamo prve gibe. V največji meri 

pa se koordinacija razvija do otrokovega 6. leta starosti. Sicer se še nekoliko dviguje do pubertete a ne več 

tako strmo kot do 6. leta starosti. Svoj vrhunec razvitosti koordinacije ljudje dosežemo do 20 leta in jo lahko na 

razmeroma visoki ravni vzdržujemo do 35 leta. Nato pa koordinacija počasi upada. Seveda pa je vse odvisno od 

načina življenja in urjenja te motorične sposobnosti.  

 

Za dober razvoj koordinacije so izjemno pomembna čutila – saj naša 

čutila prenašajo možganom opazovanja in podatke o okolju, da lahko ti 

(možgani) sestavijo kar najboljši odgovor v danih situacijah (primer: tečemo 

po hribu navzdol – naša čutila možganom sporočajo: kje ne naslednja 

korenina, kako hitro se premikamo, kam pot zavije, kakšni so položaji naših 

nog in še mnogo drugega, možgani pa so potem tisi, ki mišicam pošiljajo 

informacije, kako in kam je potrebno skočiti, premakniti roke, koliko moči je 

potrebne v desni nogi, pod katerim kotom postaviti levi gleženj na kamen in 

še mnogo drugega). Možgani ta navodila okončinam in mišicam pošiljajo v delčku sekunde, da pa so lahko ta 
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navodila kar najboljša, morajo imeti naši možgani v svojem spominu shranjenih veliko različnih gibalnih 

programov, zapisov, izkušenj, da lahko v dani (novi) situaciji kar najbolje odreagirajo in pošljejo mišicam 

kar najboljša navodila. Primer: če se vrnemo na športnika, ki se ukvarja z 

nogometom, košarko in tekom: možgani tega športnika imajo v spominu zapisane gibe 

in odzive 3. različnih športov kar nanese na tisoče različnih rešitev situacij (od 

tega kako skočiti za žogo pri košarki, do tega kako preigrati v nogometu do tega 

kako v sprintu preteči klanec navzdol,…). Ta športnik bo mnogo lažje in bolje 

odreagiral in rešil neko novo situacijo (kot na primer skok s smučmi preko 

skakalnice) kot tisti športnik, ki trenira zgolj nogomet. Saj lahko ta, ki vadi 3 športe, 

vzame izkušnje iz vsakega športa po malo in bo veliko lažje in hitreje našel rešitev za 

skok s smučmi (odriv bo vzel iz košarke, ravnotežje iz preigravanja pri nogometu ter 

pristanek od teka po klancu navzdol) kot drugi športnik, ki vadi zgolj nogomet.  

 

Dejavniki, ki nam omogočajo boljši razvoj koordinacije:  

- bolje razvite preostale motorične sposobnosti omogočajo boljši razvoj koordinacije 
- pri marsikaterem športu mora biti za dobro koordinacijo primerno tudi konstitucija (zgradba) telesa 

(primer: pri gimnastiki je bolje, če so tekmovalci manjši ker tako lažje izvajajo salto, premete, kot če bi bili 
visoki 2 metra; nasprotno je pri košarki bolje, če so igralci visoki saj bodo tako lažje vrgli na koš, skočili za 
žogo in podobno).  

- Seveda je pa za uspeh izjemno pomembna motivacija športnika, da ne odneha ko je težko, ampak vadi 
dokler ne doseže uspeha 

 

Sicer pa je koordinacija veliko več kot le preigravanje pri nogometu in skok za žogo pri košarki, koordinacija zajema 

tudi:  

- Hkratno gibanje različnih okončin (primer: žongliranje z obema rokama hkrati) 
- Postopna koordinacija (primer: učitelj vsake 3 sekunde doda novo nalogo: prva naloga je tek na mestu, 

druga naloga je tek z visokim dvigovanjem kolen na mestu, tretja naloga je ploskanje med tekom na mestu, 
četrta,… - pomeni da moramo med izvajanjem dela/naloge/gibanja reševati vedno nove probleme/izzive)  

- Izvajanje celostnih programov (primer: učitelj na začetku poda 10 navodil in nato testira učenca z izvedbo, 
da preveri ali so si zapomnili vsa navodila) 

- Sprotno reševanje problemov (primer: zamislite si, da tečete zelo hitro po gozdnatem hribu navzdol – vsako 
sekundo je potrebno sproti reševati izzive na poti kot so korenine, trava, grmovja, drevesa, veter, naklon, 
pesek, ovinki, skale, ozka pot, drugi ljudje na poti, psi, veverice, sonce v oči,…) 

- Sposobnost obvladovanja ritmike (primer: izvedba plesnih korakov na glasbo – pomeni, da smo usklajeni z 
ritmom oziroma, da znamo plesne korake odplesati po ritmu glasbe) 

- Timing (primer: da smo sposobni izvesti določeno dejanje, gib, akcijo v točno določenem trenutku – primer 
je start sprinta na 100 metrov v trenutku ko poči štartna pištola) 

- Koordinacija spodnjih okončin (primer: žongliranje pri nogometu, tek čez ovire, ples) 
 

OGREVANJE 

 

Na prostem si s kamni ali podobnim predmetom označi kote kvadrata, s stranico 5m (približno 7 korakov)… 
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Opravi: 

- 5 krogov teka okrog kvadrata  
- 3 kroge teka ritensko okrog kvadrata 
- 2 kroga bočnega gibanja okrog kvadrata v obe smeri 
- 3 krogi hopsanja okrog kvadrata 
- 1 krog nizki skiping 
- 1 krog visoki skiping 

 

Ogrevalne vaje po izbiri: 

- 2 za glavo 
- 3 za roke 
- 3 za trup 
- 5 za noge 

 

Krepilne vaje: 

- Sklece ob steni 20x 
- 12 žabjih poskokov v daljino 
- 15 trebušnih in 15 hrbtnih dvigov 

 

                                                             

                                                 

GLAVNI DEL 

 

Poglej posnetek, izberi si tri vaje in jih opravi doma, če je možno na prostem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6xVSCN5uz4 

 

Poišči kolebnico ali vrv in opravi naloge na posnetku.. 

 

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

 

Opravi izziv… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kdRS5lr3Sg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6xVSCN5uz4
https://www.youtube.com/watch?v=ulXBKNvAlpY
https://www.youtube.com/watch?v=5kdRS5lr3Sg
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3.  URA BIO STARMAN 

Navodila so v spletni učilnici. 

4.  URA SLJ ZUPANC 

NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA četrtek, 28. 05. 2020 

 

Osmošolec, osmošolka,  

današnjo uro bomo namenili analizi preverjanja znanja. V spletni učilnici te čakajo rešitve, naloge pa bomo pokomentirali v 

živo preko ZOOM-a.  

Vabilo za videokonferenco te čaka v spletni učilnici. 

Se vidimo. 

 

Tvoja učiteljica slovenščine 

4.  URA TJA KACJAN 

 

ANGLEŠČINA 
8. c razred 

Navodilo za delo: TOREK, 26. 5. 2020 – skupina 8. c/1 

   ČETRTEK, 28. 5. 2020 – skupina 8. c/2 

Dragi učenci! 

Nov dan, novi izzivi. Najprej obvezen pozdrav soncu, nato pa veselo na delo.  

Prejšnjo uro ste izpolnili tabelo z zadnjo skupino glagolov in reševali naloge v delovnem zvezku, za katere v prilogi 
(spletna učilnica) najdete rešitve. Preglejte naloge in po potrebi popravite, če ste kje zapisali napačno.  

 Glagole je vedno potrebno tudi vaditi. Za vas sem kreirala kartice za učenje ter nekaj iger, ki vam bodo v 

pomoč. Obiščite naslednjo povezavo: 

https://quizlet.com/join/tN8S95SyY Na spletni strani si lahko ustvarite račun (glej moder kvadratek 

na levi strani) in tako omogočite meni, da spremljam vaš napredek. Ni pa potrebno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/join/tN8S95SyY
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 Kartice za učenje in igre najdete, ko kliknete na posamezni sklop.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Želim vam uspešno delo  in maksimalno lep dan.  

Mojca Kacjan  

 

 

 

 

Tukaj so kartice namenjene učenju in 

ponavljanju. Če stisneš na kartico vidiš 2. in 3. 

obliko ter prevod glagola.  

Če stisneš spodaj na puščico se pomakneš na 

naslednjo besedo.  
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5.  URA MAT ŠPAJZER, GOBEC 
V spletni učilnici te čakajo navodila za utrditev znanja o Pitagorovem izreku. 

 

6., 7.  URA SPH STARMAN 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

7. URA NIJ KACJAN 

Navodila so enaka kot prejšnjo uro. Najdeš jih v zbirniku za torek, 12. 5. 2020.  

 
Lep pozdrav, 
 

                    Mojca Kacjan 

 


