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Navodila učencem za pouk na daljavo 

7. RAZRED 

MATEMATIKA 7 

Ponedeljek, 16.03.2020 

Ponovi kar smo se naučili o trikotnikih. 

Danes boš utrjeval kote v trikotnikih. Računa boš neznane kote. 

Z učbenikom reši rešene primere na strani 121. 

Nato se loti reševanja nalog na strani 122( 1ač, 2abc) 

Torek, 17.03.2020 

Ponovi kar smo se naučili o trikotnikih in kako načrtamo trikotnik brez uporabe kotomerja. 

Danes in v naslednjih dneh se boš naučil načrtovati trikotnik. 

V učbeniku na strani 123 preberi razlago in naredi izpiske o skladnosti trikotnikov. 

Najprej se nauči kako se načrtuje trikotnik, če imaš dane dolžine njegovih stranic. Z učbenikom reši rešeni 

primer 1. Pri načrtovalnih nalogah pazi na obliko. Načrtovalna naloga mora imeti zapisane podatke, skico in 

izdelek. Tako kot je zapisano v rešenih primerih. 

Reši nalogo 2 na strani 126. 

Sreda, 18.03.2020 

Ponovi kar smo se naučili o trikotnikih in kako načrtamo trikotnik brez uporabe kotomerja. 

Danes se boš naučil kako načrtaš trikotnik, ki ima dani stranici in kot, ki ga oklepata. Pazi na obliko. Kote 

300, 600,, 1200 riši brez kotomerja. Z učbenikom reši rešeni primer 2. 

Reši nalogo 3 na strani 126. 

Petek, 20.03.2020 

Ponovi kar smo se naučili o trikotnikih in kako načrtamo trikotnik brez uporabe kotomerja. 

Danes se boš naučil kako načrtaš trikotnik, ki ima dano stranico in priležna kota. Pazi na obliko. Kote 300, 

600,, 1200 riši brez kotomerja. Z učbenikom reši rešeni primer 3. 

Reši nalogo 4 na strani 126. 

Danes te čaka še ena naloga. Vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji na 

mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 
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SLOVENŠČINA 

ZA DVA TEDNA – od 16.3. do 27.3. 

Slovenščina v oblaku:  

– zeleni zvezek: od strani 69 do 90: zaimki: utrdite osebni, svojilni, vprašalni, oziralni, predelate kazalni 

zaimek.  

- vijoličasti zvezek: str. 29 – pripoved o doživetju – do 9. vaje.  

                                          10. vaja – poslušano/gledano besedilo na spletni strani irokusplus. 

                                                            

                                           13. vaja: tvorba besedila – naloge pošljite na elektronski naslov: 

                                           viktorija.pecelj@guest.arnes.si   

 

- Berilo str. 186: Alenka Goljevšček: Zakaj avto zjutraj noče vžgati – odgovorite na vprašanja  - zelena 

navodila Igra je tudi tvoja. 

 

  

mailto:viktorija.pecelj@guest.arnes.si
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ANGLEŠČINA 

Teden: 16. 3. do 20. 3. 2020 

Število ur: 4 

Pozdravljeni učenci! 

Upam, da se dobro počutite v izolaciji in da ste zdravi. Mislim, da je v danih okoliščinah  to najboljši način, 

da nadaljujemo z delom in preprečimo širjenje virusa. 

Spodaj je program dela za ta teden po dnevih, ko imamo na urniku angleščino. Sledite navodilom.  

V zvezke napišete naslov in vaje iz učbenika.  

Za poslušanje besedil boste rabili računalnik/tablico in zvočnike/slušalke. Kliknite na povezavo. Ko 

ste na strani Project Audio, kliknite na naveden gumb. 

Poglejte si tudi filmčke, ki sem jih izbrala. 

V delovnem zvezku rešite, kar je navedeno v navodilih.  

Predlagam, da delate po dnevih, ker boste imeli tudi pri drugih predmetih veliko dela. Ko se vrnemo v šolo, 

bomo znanje preverili. 

Pod tabelo je še dodatna razlaga. Uporabljajte slovarček, ki je na koncu DZ in spletne slovarje: 

Ang/slo, slo/ang   https://sl.pons.com/prevod  

Angleški slovar + izgovorjava https://www.ldoceonline.com/ 

PONEDELJEK 

 

 

Datum: 16.3.20 

 

 

Zaporedna ura: 97 

1. Preveri, če si naredil nalogo v DZ str 38, 39 (Quantities, How 

much/How many?) in ponovi na glas količine (a loaf of bread,…) 

dodatna razlaga je v DZ na str 76, 77 (Food) 

 

2. George's apple crumble - UČB str 50   

  

- Poslušaj besedilo. Klikni na spodnjo povezavo 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en 

in na gumb Page 50, Exercise 1b 

- poslušaj (vsaj 2x) in sledi besedilu v knjigi 

- v zvezek napiši naslov Apple crumble (jabolčni drobljenec) 

- napiši Ingredients (sestavine) in jih prepiši v zvezek 

- izpiši glagole, ki so uporabljeni v tem receptu: PEEL, SLICE, BOIL, 

MIX, POUR, SERVE. V slovarčku (v DZ zadaj) preveri pomen 

besed , ki jih ne razumeš.  

 

- Naloga 2.a – za vsako sliko napiši v zvezek, kaj George počne:   

a – He's putting butter into a bowl,… 

 

- Naloga 2.b – poišči te predmete na slikah – izpiši besede in preveri 

pomen 

- Preberi recept naglas 

- Ustno odgovori na naslednja vprašanja:  

What is George preparing?  

https://sl.pons.com/prevod
https://www.ldoceonline.com/
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en
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Where did he learn this recipe?  

What ingredients do we need for this dessert? 

How much water does he need? How many apples? 

 

- reši DZ 40/1,2 

 

Poglej video posnetek Apple crumble 
https://www.youtube.com/watch?v=n-iaYRd9Arw 
 

Poglej katere različice te sladice pripravi znani kuhar Jamie Oliver  

–Three different crumbles: https://www.youtube.com/watch?v=a-dCICl6GeE 

 

3. Ali lahko katerega od teh pripraviš tudi ti (skupaj s starši!)? 

 

 

TOREK 

 

Datum: 17.3.20 

 

Zaporedna ura: 98 

1. Še enkrat na glas preberi besedilo na str 50 in ponovi včerajšnjo 

snov. 

2. Napiši naslov A, THE, SOME (Učb str 51 /3a) 

- Prepiši v zvezek: 

You need a saucepan and some water. Put the water in the 

saucepan.   

- Razmisli: zakaj smo v prvem primeru uporabili A in SOME, v drugem 

pa THE? * Preden se lotiš naslednje naloge preberi razlago spodaj. 

- Reši nalogo 3b v učbenik – prepiši celo besedilo in dopolni z A, THE, 

SOME. Pazi na to ali je predmet omenjen prvič ali ne. 

- Reši DZ str 40/ 3 in 41/4 

 

PETEK 

 

Datum: 20.3.20 

 

Zaporedni uri: 

99,100 

1. Še enkrat preberi kaj pravi George v besedilu v oblačku UČB 50.  

- Pazi na A FEW in A LITTLE. Kdaj uporabimo enega in kdaj 

drugega?*    

- Napiši naslov in prepiši tabelo iz razlage. 

- reši nalogo 4c v zvezek 

2. Slušno razumevanje: UČb 51/ 5 

- preberi sestavine, morebitne neznane besede poglej v slovarček 

- klikni na 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en 

in gumbe Page 51, Exercise 5a in 5b   

poslušaj vsaj 2x 

- Prepiši začetek navodil iz vaje 5c in jih med poslušanjem dopolni 

- reši DZ str 41/6  

 

3. Najdi recept za sladico (lahko tvojo najljubšo) in ga napiši v 

angleščini. Napiši sestavine in postopek. Pomagaj si s slovarjem. 

  

4. Ponovi snov prejšnjih dni. 

 

* RAZLAGA  

 

Nedoločni člen (indefinite article): 

A – ko stvar omeniš v besedilu prvič 

https://www.youtube.com/watch?v=n-iaYRd9Arw
https://www.youtube.com/watch?v=a-dCICl6GeE
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en
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SOME – ko govoriš o nedoločeni količini (nekaj). Lahko uporabiš pred neštevnimi samostalniki (some 

water) ali z množino števnih samostalnikov (some tomatoes) 

 

Določni člen (definite article): 

THE – uporabimo, ko je bila neka stvar že omenjena v besedilu, oz. vemo za katero gre. Uporablja se v tako 

v ednini kot v množini, pred števnimi in pred neštevnimi samostalniki.  

Take a knife. You need some apples and some butter. Peel the apples. 

 

A FEW, A LITTLE 

 

A FEW - nekaj  

A LITTLE - malo 

COUNTABLE - števni samostalniki UNCOUNTABLE - neštevni 

A few apples 

 

A little water 

 

 

*Dodatna razlaga v DZ str 76, 77 (Food) 
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NARAVOSLOVJE 

Teden: 16. 3. do 20. 3. 2020 

Število ur: 3 (17.3. in 19.3.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

V živo ste v četrtek že dobili navodila in si jih zapisali v zvezek. 

Zaenkrat se jih kar držite.  

Še enkrat naj vas spomnim, da mi fotografije opravljenih nalog in miselne vzorce pošiljate na email: 

tamara.celhar(afna)gmail.com ali na viber (telefonsko ste si zapisali). Ne pozabite pripisati imena.  

Osnovna in dodatna navodila oz. še dodatna orodja v pomoč pri učenju bom sproti objavljala na spletni 

strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/   Tam boste našli tudi kvize za ponavljanje in utrjevanje snovi.  

Preverite jo prosim. Vsak torek in četrtek, ko imate sicer naravoslovje na urniku. Delajte sproti.  

Bodite dobro, 

srečno, 

Tamara Čelhar 

  

http://nadaljavo.splet.arnes.si/
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LUM 7 17. 3. 2020 – torek  (fantje) Nadja Janko 

 18. 3. 2020 – sreda  (dekleta)  

Umetniška grafika – KOLAGRAFIJA 

NAVODILO: Na karton ali drugo gladko površino nariši  15 x 15 cm velik kvadrat. V kvadrat z navadnim 

svinčnikom nariši skico ptice. Nato na skico nanesi tekoče lepilo (katero koli tekoče lepilo - Uhu, univerzalno, 

Mekol …). Naslednjič boš nadaljeval z delom.  

 

 
 
LS1  (7r) 17. 3. 2020  

Risanje – INCIJALKA 

Kaligrafija 

Pred izumom tiska so vse knjige pisali kaligrafsko. Te rokopise so obogatili z iluminacijami 

slikovnim okrasjem. Včasih je bila okrašena le začetnica oziroma inicialka, 

včasih celotna stran. Iluminacijo uvrščamo v zvrst knjižnega slikarstva. 

 

NAVODILO: Na A4 format napiši svojo začetnico imena. Uporabljaj samo črn  

flomaster ali barvico. Čim bolj jo okrasi! 
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ZGODOVINA 

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in odgovorijo na vprašanja.  

Torek, 17. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Preberi v učbeniku besedilo na str. 48. Potem 

prepiši v zvezek vprašanja iz učbenika na str. 

49 in sicer vprašanja od 1-3 ter na njih 

odgovori.   

 

Četrtek, 19 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 49, nato 

pa prepiši in odgovori na vprašanja od 4-6. 

Dobro preberi pojme v razdelku slovarček in 

poglej slike (vire).  

Naredi miselni vzorec za celotno snov tega 

tedna. 

  

 

Učiteljica, Petra Trošt 
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GLASBENA VZGOJA 

Ponedeljek, 16.03.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45) 

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Glasba antične Grčije in  Rima  

Učni pripomočki: 

Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7 

Svetovni splet 

V učbeniku preberi snov na straneh 15-19. 

Na internetu si poglej naslednje videe: 

The Odiseey.1997.Part 10 12 - Youtube 

https://www.dailymotion.com/video/xsy6um 

The Odiseey.1997.Part 11 12 - Youtube 

https://www.dailymotion.com/video/xsy6wp 

The Odiseey.1997.Part 11 12 - Youtube 

https://www.dailymotion.com/video/xsy6yo 

Gladiator: Initial battle scene 

https://www.youtube.com/watch?v=WVLGwTggO8U 

Opozorilo: Omenjeni videi vsebujejo nekatere prizore nasilja in se zato priporoča ogled v družbi odrasle osebe, ki naj vam nasilje ustrezno 

pojasni. Kdor teh prizorov ne more gledati, naj se obrne stran. 

Naša šola vsekakor ne podpira nasilja, vendar morajo biti učenci seznanjeni tudi s tem, saj je nasilje prisotno v mnogih različnih oblikah tudi v 

današnjih časih in je prav, da učenci do teh pojavov zavzamejo ustrezno stališče. 

INTERESNA DEJAVNOST: MEŠANI PEVSKI ZBOR 78 

Sreda, 18.03.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA. 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 

Saša Lendero: Ne grem na kolena 

https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju, dokler pesmi ne znaš na pamet. 

Ofra Haza: You 

https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms 

 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju. 

https://www.dailymotion.com/video/xsy6um
https://www.dailymotion.com/video/xsy6wp
https://www.dailymotion.com/video/xsy6yo
https://www.youtube.com/watch?v=WVLGwTggO8U
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
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GEOGRAFIJA 

Sreda, 18. marca 2020 

Pri učenju boš potreboval/-a učbenik, zvezek in atlas. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši glaven naslov Severna Evropa. 

Pri učenju boš spoznal/-a, kje leži Severna Evropa in katere države uvrščamo v Severno Evropo. 

Zanimivost 

Ali veš, da lego kocke izvirajo iz Danske? Preberi odlomek iz učbenika str. 81 - Lego kocke so se »rodile« 

na Danskem. 

Preberi besedilo iz učbenika na str. 80 – 81 in odgovori na zastavljena vprašanja. 

1. Kje leži Severna Evropa? (Pri opisu si pomagaj z atlasom.) V katerih toplotnih pasovih leži Severna 

Evropa? Na nemo karto vriši severni tečajnik. Skozi katere države Severne Evrope poteka severni 

tečajnik? 

2. Na nemo karto zapiši imena oceana, morij in zalivov, ki obdajajo Severno Evropo.  

3. Na nemo karto zapiši imena držav Severne Evrope ter njihova glavna mesta. 

4. Države Severne Evrope delimo v dve skupini. Kateri sta ti dve skupini?  Na nemo karto izdelaj 

legendo tako, da bodo države razdeljene na ti dve skupini. 

5. Kateri državi ležita na Skandinavskem polotoku? 

6. Kaj imajo skupnega nordijske države? 

7. Kaj imajo skupnega pribaltske države? Zakaj smo jih poimenovali pribaltske države? 

8. V atlasu poišči najsevernejšo točko celine. 

 

Nema karta Severne Evrope. Zalepi jo v zvezek.
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Četrtek, 19. marca 2020 

Pri učenju boš potreboval/-a učbenik, zvezek in atlas. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Površje Severne Evrope. 

Pri učenju boš spoznal/-a , da je bila Severna Evropa v času ledenih dob pokrita z ledenim pokrovom. Zaradi 

teže ledenega pokrova se je površje ledeniško preoblikovalo. Tako so nastale značilne ledeniške oblike v 

pokrajini. 

Navodila 

V učbeniku na str. 81 je slika Prerez Skandinavije ob 62. vzporedniku od norveške obale do Finske plošče. 

V atlasu poišči omenjeni vzporednik. S pomočjo atlasa in slike opiši površje Severne Evrope. Kako poteka 

nadmorska višina od Z proti V? 

Preberi besedilo v učbeniku na str. 81 – 84 in odgovori na zastavljena vprašanja. 

1. Katere države ležijo na Ruski plošči? 

2. Naštej ledeniške reliefne oblike. 

3. Kaj je fjord? Kaj je fjell? S pomočjo slike Kako je nastal fjord opiši nastanek fjorda.  

4. Kje se nahajajo fjordi v Severni Evropi? Zakaj so velika ovira za promet? 

5. V atlasu na str. 38 poišči največji in najprepoznavnejši fjord na Norveškem. Ta fjord je tudi 3. 

največji na svetu. Imenuje se Sognefjorden. 

6. Zakaj Finsko imenujemo tudi »dežela tisočerih jezer«? 

7. Kaj je gejzir? Za katero državo v Severni Evropi je značilen? Za kakšne namene izkoriščajo gejzirje? 

8. V kateri državi najdemo največ vulkanov? Kakšne so posledice delovanja vulkanov?  

 

Ana Borota 
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DKE 

Sreda, 18. marca 2020 

Pri učenju boš potreboval/-a učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

Slovenija je članica Evropske unije. Pri današnji uri boš spoznal/-a, kako in zakaj je nastala Evropska unija.  

V zvezek zapiši naslov Nastanek Evropske unije. 

V kolikor imaš možnost uporabe interneta, si najprej oglej film na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug 

S pomočjo učbenika na str. 35  in 36 izdelaj časovni trak nastanka Evropske unije. Začni z letom 1945 

(konec druge svetovne vojne).  

Odgovori na vprašanja: 

1. Kateri pogoj mora država izpolnjevati, da lahko vstopi v Evropsko unijo? 

a) Država je članica Združenih narodov (OZN). 

b) Država je demokratična. 

c) Država mora imeti morje. 

2. Napiši trenutno število držav članic Evropske unije (pozoren/na bodi na Veliko Britanijo). 

____________________ 

 

3. Če se s trditvijo strinjaš, zapiši DRŽI. Če se ne strinjaš, zapiši NE DRŽI. 

a) Vse države članice EU so demokratične. ________________________ 

b) Vsak državljan Republike Slovenije je tudi državljan EU. ________________________ 

c) Nekatere evropske demokratične države so leta 1951 ustanovile Evropsko skupnost za premog in 

jeklo. ________________________ 

d) Slovenija je 1. maja 2004 postala članica EU. ______________________ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug
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TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 7.r 

Ponedeljek, 16.3.2020 

Navodila za delo 

Začeli bomo z novim poglavjem- elektrotehnika. 

Delo na domu nas je  ujelo nepripravljene, zato ima marsikdo učbenik ali zvezek   v učilnici . 

Kdor je brez učbenika, bo lahko učno snov  prebral v pdf  formatu v priponkah,  kdor pa ima  v šoli zvezek, si učne 

vsebine kasneje vstavi v zvezek. 

 V tej  učni uri rešite  delovni list v priponki tako, da s pomočjo učbenika dopolnite povedi. Izpolnjen delovni list 

začasno shranite v mapo na namizje. 

Uspešen začetek tedna. 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA                                    IME PRIIMEK: _____________ 

ELETROTEHNIKA                                                       Razred:_________ 
                                                                                                       Datum:_____________ 

Navodila: 

S pomočjo učbenika, odgovori ali ustrezno dopolni povedi. Pri pisanju uporabi velike ali male tiskane črke. 

 

 

1. Za razvoj elektrotehnike so imeli velike zasluge izumitelji Luigi _____________________, 

Andre__________________, Thomas Alva_________________, Alessandro____________, 

Nikola_____________. 

 

2. Posebna veja elektrotehnike, ki preučuje naprave za prenos, preoblikovanje in shranjevanje informacij se 

imenuje__________________. 

 

3.  Da električni tok teče, opazimo po njegovih _______________učinkih, ______________ 

učinkih, ______________ učinkih in __________________učinkih. 

 

4.Večino električnega toka pridobivamo v __________ elektrarnah, __________elektrarnah 

in ______________ elektrarnah. 

Najpomembnejša dela elektrarne sta_____________, ki z vrtenjem poganja______________, 

ta pa to gibanje pretvori v električni tok. 

 

5. Do večjih mest teče električni tok po visokonapetostnih________________, v  

_______________________ postajah ga spremenijo na napetost _________V in tako prenesejo do 

stanovanj. 

 

6. Zaradi velikih posegov v naravo, nevarnosti onesnaževanja okolja, omejenosti zalog goriv, so vedno bolj 

pogosti_______________ ( nadomestni ) načini pridobivanja elektr. energije. 

Ti načini so: elektrarne na _____________, _____________ celice, elektrarne s __________ 

kolektorji, male _____________ elektrarne, elektrarne na ______________in ____________. 

 

7. Da lahko sklenemo električni___________, potrebujemo _______električne energije. 

( na primer baterijo ), ____________ po katerem teče tok in električni __________________ 

( npr. žarnica )  
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8. Električno napetost merimo v __________ ( V ) in jo označimo s črko ______. 

Razen generatorja so viri elektr. napetosti še _______________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

9. Za risanje električnih krogov, uporabljamo dogovorjene znake – simbole. 

Taki risbi pravimo ___________  električnega kroga. 

 

10. Nariši simbole za elektromotor________, žarnico_________, baterijo________, vodnik    _______ in 

stikalo (enopolno) _________. 

 

11. Električni krog sklenemo in ponovno razklenemo s  ____________ .   

 

 

12. Nariši shemo električnega kroga z žarnico, baterijo in enopolnim stikalom. 

 

 

13. Vir električne napetosti pri kolesu je kolesarski ___________, ki je po delovanju in zgradbi zelo 

podoben ______________ v elektrarni. 

Vrtečemu delu dinama pravimo __________, mirujočemu delu pa ___________. 

Ko se rotor zaradi vrtenja  __________ zavrti, delujoče _____________ sile povzročijo, da steče električni 

tok. Temu pojavu pravimo elektromagnetna __________________. 

Če pa dinamo priključimo na vir električne napetosti se dogodi obraten pojav- dinamo postane 

__________________, ki prične obračati kolo. 

 

14. Elektromotorji se med seboj razlikujejo po __________( W ) in ____________ ( V ) za katero so 

grajeni. Eni so enosmerni, drugi pa _____________. 
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OGL  7. R 

Navodila za delo 

Petek, 20.3.2020 ( obe skupini ) 

Delo na domu nas je  dohitelo tik pred začetkom izdelave  naslednjega izdelka, zato boste  nekaj naslednjih  

učnih ur do prihoda v šolo pisali delavniški dnevnik. 

Na prazen brezčrten list A4  izdelaj okvir za delavniški dnevnik  ( glej priponko1 ). 

S pomočjo učbenika (priponka 2 ) skiciraj in na kratko opiši priprave za merjenje in zarisovanje.  

Izdelan list dnevnika shrani v mapo do prihoda v šolo. 

Srečno. 
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ŠPORTNA VZGOJA 

ŠPORT  7. r (dekleta, fantje), 16.3.2020 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za noge)  in 

vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice (trebušnjaki, roke prekrižane na 

prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank. 

 

2. a) Poglej si posnetek meta vortexa - https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html 

b) na domačem dvorišču, travniku itd. poskušaj izvajati mete 

c) če nimaš vortexa lahko uporabite  tenis žogico (ali žogico približno enake velikosti in teže) 

d) na posnetku dekle uporablja križni korak za zalet, lahko uporabiš tudi prisunski korak (tega 

izvajamo v šoli) 

3. klikni na VAJE ZA UČENJE TEHNIKE META ŽVIŽGAČA in poskusi kakšno od teh 

4. če je možno slikaj ali posnemi kakšen met in mi ga pošlji na:  sport.osmarezige@gmail.com (NI 

OBVEZNO) 

5. ne pozabi na varnost, ko izvajaš mete!!! in na ogrevanje rok in ramenskega obroča 

 

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem dvorišču,….Poskušaj 

gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 2x tedensko. 

 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi v tem 

času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih skupin, da 

vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje,vendar sami ali z družino) in vaje, ki vam jih 

posredujem. 

 

ŠPORT  7. r (dekleta – 17. 3. 2020, fantje 18.3.2020) 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za noge)  in 

vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice (trebušnjaki, roke prekrižane na 

prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank. 

 

2. a) najprej ponoviš met žogice/vortexa z zaletom 

b) nato sledi vaja ZADEVANJE CILJA z žogico/vortexom  

c) določiš točko, ki jo poskušaš zadeti (lahko je vrv, ki visi z veje drevesa,…),  

d) predlagam, da je  točka na višini   

3. če je možno slikaj ali posnemi, kako si se lotil/a  te naloge in  pošlji na:  

sport.osmarezige@gmail.com (NI OBVEZNO) 

 

4. ne pozabi na ogrevanje pred meti in varnost!!! 

 

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem dvorišču,….Poskušaj 

gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 2x tedensko. 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi v tem 

času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih skupin, da 

vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje, vendar sami ali z družino) in vaje, ki vam jih 

posredujem. 

 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html
mailto:sport.osmarezige@gmail.com
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