
9. a – navodila za delo 

ČETRTEK, 21. 5. 2020 

VSA navodila za delo najdeš tudi v spletni učilnici.  

 

0. učna ura – DOD MAT 

V spletni učilnici vas čakajo naloge iz vsakdanjega življenja. 

Andreja Špajzer 

1. učna ura - KEM 

Navodila najdeš v spletni učilnici.  

2. učna ura - ŠPO 

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), 
- 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). 
 

Koeficient 

prirojenosti 

HITROSTI je 

90% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

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


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) 

                                     

 

                                

 

3. in 4. učna ura - GEO 

SELITVE (MIGRACIJE) 

S pomočjo učbenika na strani 29 odgovori na vprašanja oziroma naredi izpiske.  

Glej tudi e-učbenik: 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html 

 

1. Kaj vpliva na spreminjanje števila prebivalcev neke države? 
2. Opiši zunanje selitve.  
3. Kaj so notranje selitve? 
4. Naštej vzroke za selitve (tudi tisto v oklepajih).  
5. Kdaj je bilo največje odseljevanje s slovenskega ozemlja? 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html


6. Zakaj s se odseljevali po drugi svetovni vojni. Poveži z znanjem iz zgodovine.  
7. Kam so se prebivalci Slovenije selili v 60. in 70. letih 20. stoletja. Kdo je prihajal v 

Slovenijo? 
8. Tudi v zadnjih letih je veliko selitev (tako iz Slovenije kot v Slovenijo, po svetu). Navedi 

vzroke.  
 

SESTAVA PREBIVALSTVA ( za 2 šolski uri – nadaljuješ še v petek) 

S pomočjo učbenika naredi izpiske po poglavjih. Pomagaj si s krepko poudarjenimi besedami 

v besedilu.  

 

1. STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA (U 30, zeleno polje) 
Poglej si piramido in pritisni na animacijo: 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index4.html 

 

2. NARODNOSTNA SESTAVA (U 32, Kdo živi v Sloveniji) 
 

3. IZOBRAZBENA SESTAVA (U 33) 
 

4. ZAPOSLITVENA SESTAVA (delovno aktivno in vzdrževano prebivalstvo, U 33) 
 

5. VERSKA SESTAVA (U 33) 
 

5. učna ura - RU 

Se vidimo in slišimo. Glej spletno učilnico.  

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index4.html

