
Učno gradivo 6.Č za 2.6.2020 (torek) 

 

DOP SLJ 

Učenci in učenke, 
 

vaje za utrjevanje nove besedne vrste - prislova - vas čakajo v spletni učilnici. 
 

Vaša učiteljica 

 

MAT 

Navodila za delo so v spletni učilnici. 

 

ŠPO 

RAVNOTEŽJE 
 
Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih 
(korektivnih, nadomestnih) gibov, ki so potrebni, za vračanje telesa 
nazaj v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen. Sila, ki jo vložimo, 
da bi ponovno vzpostavili ravnotežje mora biti sorazmerna sili, ki je 
porušila ravnotežje. Taka sila, ki jo vložimo v ponovno vzpostavitev 
ravnotežja telesa, mora biti tako dovolj velika in usmerjena v pravo 
smer (primer: če nas nekdo porine od zadaj, ko mirno stojimo na 
miru, mora naše telo delovati nazaj v nasprotni smeri potiska z enako silo, da telo ponovno 
vzpostavi v ravnotežje). Čeprav se na daleč zdi, da ljudje, ki stojijo na miru dejansko stojijo na 
miru to ni res – nihanja telesa pri stoji na miru se dogajajo kar 40 – 85 krat na minuto, pri 
čemer so lahko ta nihanja vse od 5 mm do 30 mm (nihanja mirno stoječega telesa so lahko 
levo, desno, naprej ali nazaj). Se pravi, ko stojimo na miru nikoli zares ne stojimo na miru 
(mišice neprestano, praktično vsako sekundo, popravljajo našo držo telesa, da ta lahko stoji 
na mestu da ne pademo v katerokoli smer na tla). Da pa bi se to dogajalo kar najbolj učinkovito, 
so ponovno (kot pri koordinaciji) zelo pomembne informacije, ki jih naše telo preko čutil 
sprejema iz okolja (primer: telo sprejema informacije iz okolja ali hodimo po stopnicah 
navzgor, ali stojimo na naklonu, ali piha močan veter, ali stojimo na rolki, je pod našimi nogami 
led, ali nosimo nahrbtnik...). Možgani vse te informacije, ki jim jih dostavijo naša čutila 
obdelajo in v mišice pošljejo signale/naloge kako popraviti položaj telesa, da lahko ponovno 
dosežemo ali zgolj vzdržujemo ravnotežje. Ravno ti sta dve pojavni obliki ravnotežja ki jih 
poznamo in sicer:  



- Sposobnost ohranjanja ravnotežja (primer: poizkušamo 
stati na eni nogi z zaprtimi očmi – naši možgani so zadolženi, da 
mišicam pošiljajo prava  navodila kako ohranjati ravnotežni 
položaj, ne da bi stopili na tla z drugo nogo) 
- Sposobnost vzpostavljanja ravnotežja (primer: nekdo 
nas spotakne (porine s hrbta) in naše telo – možgani – so 
odgovorni, da posredujejo dovolj hitro prave informacije 
mišicam, da se telo ujame in da ne pristanemo na tleh) 
 
Ravnotežje razvijamo s pomočjo:  
- Vadbe določenih situacij z velikim številom ponovitev 
(primer: stoja na eni nogi – vajo ponavljamo več tednov, 2 krat 
na dan po 10 ponovitev) 
- Vadba z rušenjem ravnotežja (primer: stojimo na miru in 

nas nekdo porine vsakokrat v drugo smer in različno močno, mi pa se poizkušamo ujeti, 
da ne pademo na tla – veliko ponovitev) 

- Vaje z izključevanjem čutil (primer: poizkušamo držati ravnotežje na eni nogi z zaprtimi 
očmi, kasneje pokrijemo še ušesa,…) 

- Vaje z zmanjševanje podporne ploskve (primer: vadimo 
stojo na eni nogi pri čemer vsakih 10 ponovitev 
zmanjšamo ploskev na kateri stojimo)  

- Vaje s predhodnimi motnjami (primer: poizkušamo držati 
ravnotežje na robu stopnic potem ko smo se na hitro 5 
krat zavrteli za 360 stopinj) 

- Vadba v stresnih pogojih (primer: vadimo ravnotežje v 
tekmovalni obliki, pod pritiskom publike, tekme,…v šoli 
na uri športa pripravimo tekmovanje v stoji na eni nogi 
medtem ko ostali učenci navijajo, ploskajo ipd.).  

 
OGREVANJE 

 
Opravi dinamične vaje na posnetku 

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

 
GLAVNI DEL 

 
Opravi vaje za ravnotežje na posnetku 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m59Ob3bt9LA 

 
ZAKLJUČNI DEL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=m59Ob3bt9LA


 
 

 

 

SLJ 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

Učiteljica Dobrila V. 

 

TIT 

Navodila za delo so v spletni učilnici. 

 


