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Nataša Nanut Brovč 

1. OPTIČNE PREVARE ALI ILUZIJE 

 

Iluzíja (latinsko illusio -

 utvara, samoprevara, slepilo)  

Optična iluzija ali optična prevara je slika, ki jo 

možgani tolmačijo drugače kot dejansko izgleda. 

Razlika med resničnostjo in vtisom opazovalca 

nastane zaradi načina, kako možgani 

interpretirajo podatke, ki jih dobivajo od čutila 

za vid. 

 

NARAVNE OPTIČNE PREVARE 

Fatarmogana ali zračno zrcaljenje je optični pojav, ki nastane ob velikih temperaturnih 

razlikah in s tem razlikah v gostoti posameznih zračnih plasti. 

 

VIR: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Fatamorgana_3156.jpg 

 

UMETNE OPTIČNE PREVARE 

FIZIOLOŠKE OPTIČNE PREVARE 

IDEJA ZA DRUŽINSKI IZLET 

Obiščite  HIŠO ILUZIJ, kjer imajo več 

kot 40 eksponatov. 

Kaj vse si tam lahko pogledate in 

doživite poglejte na njihovi spletni 

strani HIŠA ILUZIJ 

 

IDEJA ZA DRUŽINSKI IZLET 

Obiščite  HIŠO ILUZIJ, kjer imajo več 

kot 40 eksponatov. 

Kaj vse si tam lahko pogledate in 

doživite poglejte na njihovi spletni 

strani HIŠA ILUZIJ 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://houseofillusions.si/
https://houseofillusions.si/
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Fiziološke optične iluzije nastanejo kot posledica prevelike stimulacije določenega dela 

nevroloških poti (živcev, ki prenašajo sliko v možgane). 

Primer PASLIKA  vir: http://www.illusions.org/dp/1-54.htm 

 

Osredotočimo se na štiri pike v sredini za približno 30 sekund in nato zapremo oči in 

nagnemo glavo nazaj. Imejmo oči zaprte. Videli bomo krog svetlobe in Jezusa. Tako 

imenovana paslika nastane, ker se možgani, ki analizirajo vidne dražljaje, ne odzovejo dovolj 

hitro na spremembo vidnega gradiva.  

 

KOGNITIVNE OPTIČNE ILUZIJE  

Kognitivne optične iluzije nastanejo kot posledica medsebojnega vpliva optične iluzije in 

naših izkušenj oziroma pričakovanj.  

ZAVAJAJOČE OZIROMA GEOMETRIČNE ILUZIJE so kognitivne optične iluzije, ki opazovalca 

zavajajo in mu dajejo napačno predstavo o velikosti, ukrivljenosti, dolžini ali barvi.  

Primer: Ebbinghausova iluzija ali Titchenerjeva iluzija:   Opazovalec zaradi različno velikih 

krogov okoli oranžnega krožca dobi občutek, da je levi oranžni krožec manjši od desnega, 

čeprav sta v resnici enako velika.   

vir:https://en.wikipedia.org/wiki/Ebbinghaus_illusion 
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DVOUMNE KOGNITIVNE OPTIČNE ILUZIJE, ko lahko na sliki vidimo povsem različne stvari, 

glede na to, kam usmerimo svojo pozornost.  

Primer: Rubinova vaza:  Če se osredotočimo na beli del slike lahko vidimo vazo, če se 

osredotočimo na črni del slike pa dva obraza obrnjena drug k drugemu. 

Vir: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Rubin's+vase 

 

 

IZMIŠLJENE KOGNITIVNE OPTIČNE ILUZIJE so slike, kjer določenega predmeta na sliki sploh 

ni, a ga vidimo, saj ga naši možgani »narišejo«.  

Primer je slika, kjer zaznamo bel trikotnik, čeprav nima narisanega roba. Zdi se nam, da leži 

nad 'spodnjim', črno obrobljenim, trikotnikom.  

Vir:  https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion, 
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PROTISLOVNE KOGNITIVNE OPTIČNE ILUZIJE so slike oziroma liki, ki v realnosti ne morejo 

obstajati. Znan primer tovrstne iluzije je tako imenovani Penrosov trikotnik, ki ga je narisal 

matematik Lionel Penrose. Slika trikotnika se opazovalcu zdi realna, vendar predmeta v 

prostoru ni mogoče narediti, saj so oglišča na različnih višinah. 

vir: http://mathworld.wolfram.com/PenroseTriangle 

 

 

 

 

Tekst povzet po raziskovalni nalogi Optične prevare; avtorici Taša Horvat in Zoja Pleteršek, OŠ za 

severno mejo Maribor;  objavljena na https://zpm-mb.si/wp-

content/uploads/2016/06/O%C5%A0_INTER-BIO-PSI-Opti%C4%8Dne_prevare.pdf 

 

Vas zanima še več? 

Poglejte si tudi  

Optične iluzije, ki preganjajo internet  - prispevek na spletni strani LIKEOUT z naslovom  
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https://likeout.net/zabava/opticne-iluzije-ki-preganjajo-internet/ 

 

Optics4kids    https://www.optics4kids.org/illusions 

 

Lahko me narišeš, ne moreš me izdelati – članek v Rokusovi centrifugi 

https://rokusova-centrifuga.si/2019/03/28/lahko-me-narises-ne-mores-me-izdelati/ 

 

Optične prevare so navdahnile tudi umetnika Mauritsa Cornelisa Escherja. Razstav njegovih del je 

do 7. junija 2020 odprta v stari Ribarnici v Trstu.  Njegova dela si lahko pogledate tudi na uradni 

spletni strani https://mcescher.com/gallery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likeout.net/zabava/opticne-iluzije-ki-preganjajo-internet/
https://www.optics4kids.org/illusions
https://rokusova-centrifuga.si/2019/03/28/lahko-me-narises-ne-mores-me-izdelati/
https://mcescher.com/gallery
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Eda Jakončič 

2. POZDRAVLJENI RADOVEDNEŽI 

Pošiljam vam nekaj zanimivih povezav za potešitev vaše radovednosti, nekaj pa za 

sprostitev. 

OSTANITE ZDRAVI IN OSTANITE DOMA in se medtem še pozabavajte in veliko naučite! 

 ZANIMIVE IN POUČNE TV ODAJE 

 Oddaja IZODROM (https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom)  

 Male sive celice https://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/ 

 

 ZA KNJIGOBUBE 

 https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-

otroke/ 

 https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke 

 http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J- 

JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE 

 http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J-

JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE 

 

 

 IGRAJMO SE DOMA 

 https://www.minicity.si/si/igrajmo-se-

doma/?fbclid=IwAR2QZQqZ1cRfGSPyJFSWjAji3WI5O6ivZjmWlTUCJpHoyTgMPlujEOVgT-c 

 

 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom
https://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/
https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/
https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/
https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke
http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J-%20JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE
http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J-%20JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE
http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J-JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE
http://www.knjigca.si/bistre-glave/?fbclid=IwAR1J-JW85hmMGgSGEloKvg9yGy5Bt39hrzGAA0V-FqG7yeBDiv2re1jz9HE
https://www.minicity.si/si/igrajmo-se-doma/?fbclid=IwAR2QZQqZ1cRfGSPyJFSWjAji3WI5O6ivZjmWlTUCJpHoyTgMPlujEOVgT-c
https://www.minicity.si/si/igrajmo-se-doma/?fbclid=IwAR2QZQqZ1cRfGSPyJFSWjAji3WI5O6ivZjmWlTUCJpHoyTgMPlujEOVgT-c
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Še enkrat bi vas radi opozorili, da je ukrep zaprtja šol namenjen omejevanju širjenja 

koronavirusa, zato  se čim več gibljete na svežem zraku in se družite samo z domačimi 

doma. 

Ostanite zdravi! 
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Anja Oblak 

3. USTVARJALNA URICA 

1. Piškoti iz treh sestavin 

Kaj je boljšega od slastnih čokoladnih piškotov? Prosi mamo ali očeta za pomoč, nadeni si 

predpasnik, pripravi vse potrebne sestavine in po postopku speci piškote. Prepričana sem, da 

bodo odlični. 

SESTAVINE: 

- 150 GRAMOV MOKE; 

- 150 GRAMOV ČOKOLADNEGA NAMAZA ( NUTELLA, LINOLADA ...); 

- 1 JAJCE; 

- ŠČEPEC SOLI. 

 

POSTOPEK 

VSE SESTAVINE ZMEŠAMO V POSODI IN S ČAJNO ŽLIČKO OBLIKUJEMO KROGLICE. KROGLICE 

POLOŽIMO NA PEKAČ, OBLOŽEN S PEKI PAPIRJEM IN PEČEMO 12 MINUT NA 170 STOPINJ. 

PA DOBER TEK! 

Pripravila: Anja Oblak 

USTVARJALNA URICA 
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2. Izdelajmo origami 

Ali si vedel, da je origami  japonska umetnost, ki temelji na prepogibanju papirja v določeno 

skulpturo oz. lik. Beseda origami je zloženka iz japonskih besed ori (»pregibanje«) 

in kami (»papir«). Za izdelavo origamija je potrebno veliko natančnosti in ročnih spretnosti, 

nastanejo pa čudovite živali in cvetlice. Tudi ti poskušaj izdelati svoj origami. 

POTREBUJEŠ: 

- LIST PAPIRJA 

- SPRETNE PRSTE  

 

IZDELAVA: POZORNO SLEDI NAVODILOM V VIDEU, KORAK ZA KORAKOM. PRI IZDELAVI BODI 

ČIMBOLJ NATANČEN.  

 PAPIRNATI DINOZAVER https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI&t=9s  

 PAPIRNATI METULJ https://www.youtube.com/watch?v=fP9Pss7rg_w 

 PAPIRNATA MAČKA https://www.youtube.com/watch?v=CnbvJSLzqp0&t=3s 

 PAPIRNATI PAV https://www.youtube.com/watch?v=6khUbMo4lBY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Papir
https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=fP9Pss7rg_w
https://www.youtube.com/watch?v=CnbvJSLzqp0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6khUbMo4lBY
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Marina Pintar 

4. WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) - SKLADATELJ 

 

 

Mozart je znan kot glasbeni genij. Kaj to pomeni? Da a je bil skoraj neverjetno nadarjen, 
sposoben in seveda tudi delaven. Drugače ne gre. 

To svojo genialnost je kazal že v ranem otroštvu, saj so ga kmalu začeli imenovati »čudežni 
otrok«.  

Odraščal je v plemeniti družbi, saj je bil njegov oče, Leopold Mozart, priznan učitelj violine, ki 
je mladega Wolfganga z nasveti usmerjal na njegovi življenjski in glasbeni poti. 

Od sedmih otrok v družini sta zgodnje otroštvo preživela samo Wolfgang in njegova starejša 
sestra, Maria Anna.  

 

 

Wolfgangovo navdušenje nad glasbo je bilo izredno. Pri treh letih je odlično igral na čembalo 
(predhodnik klavirja), pri štirih letih violino in leto pozneje komponiral svoja prva dela.                                                                                                                      

 

         ČEMBALO                                                 MALI MOZART 

                       

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Wolfgang-amadeus-mozart_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mozart%C5%AFv_klav%C3%ADr_1.jpg
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Pri samo šestih letih je s svojo družino odšel na prvo turnejo. V starosti, ko ste vi hodili v prvi 
razred. 

V kočiji so prepotovali celotno Evropo, bili so na skoraj vsek dvorih, kjer so ga poslušali 
kralji, kraljice, v Rimu pa tudi papež.  

S sestro sta igrala skladbe, napisane za klavir štiriročno ter občinstvo navduševala z igranjem 
skladb, ki sta jih izvajala tako, da sta imela roke pokrite s pregrinjalom. 

Na sliki so Wolfgangova sestra, Wolfgang, oba že odrasla in njegov oče Leopold. Na steni visi 
slika z Wolfgangovo mamo, ki je umrla, ko je bil še otrok. Mogoče so bila stalna potovanja 
zanjo prenaporna. 

 

 

 

 

»ALLA TURCA«   -   zelo znana Mozartova skladba 

Verjetno te je presenetil naslov »Alla turca«.  

V glasbi se uporabljajo izrazi v italijanskem jeziku. Torej: »Alla turca« preprosto pomeni »Po 

turško«. 

 

»Alla turca« je del daljše skladbe za klavir, ki ji pravimo SONATA.  

 

Ko je Mozart odrastel, je živel na Dunaju. Napisal jo je v času, ko so Dunaj oblegali Turki. K 

sreči jim ni nikoli uspelo priti v mesto. 

Mogoče se je Mozart želel samo pošaliti z njihovo nemočjo. Kdo ve. 

 

Sedaj pa k skladbi. 

https://eucbeniki.sio.si/gum8/3202/2.7.jpg
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Najbolje je, da se jo izvaja tako, kot jo je napisal  skladatelj, do note natančno, s klavirjem. 

Izvajajo jo torej pianisti. 

Ker pa je ta skladba tako navdihujoča, jo glasbeniki želijo igrati malo po svoje. Temu pravimo 

PRIREDBE. 

Danes vam pošiljam prav posebno priredbo, risanko, namenjeno otrokom, ki imajo radi 

glasbo in se radi tudi malo zabavajo. 

Risanka je v angleščini, vendar mislim, da ne bo težav z razumevanjem. Sicer se pa se v šoli 

učiš angleščino in s to risanko se bomo »medpredmetno povezali«. GUM in TJA. 

Ti pa nekaj svetujem. 

Najprej si poglej original, s klavirjem, kot ga je napisal skladatelj Mozart. 

 Vtipkaj: Rondo Alla turca: https://www.youtube.com/watch?v=A_THdzBnHy0  

Na posnetku mora igrati klavir (pianist ali pianistka). 

 

Šele potem si poglej risanko. 

 Ne bom pošiljala linka, ker je predolg. Pojdi na YouTube in napiši: MELODY STREET 

(Glasbena ulica) in izberi posnetek: Mozart - Alla Turca - Melody Street - YouTube 

 

 

Mogoče bo opaziti, da je Mozartov original zelo prefinjen, priredba v risanki pa kar hrupna. 

Kaj ti je bolj všeč? 

Na koncu naj ti povem, da se boste o Mozartu pri GUM učili v 8. razredu. Mogoče ti bo ta 

prispevek, takrat prišel prav. 

Pripravila: Marina Pintar 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_THdzBnHy0
https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o
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Peter Figelj 

5. KOLIKO SE MORAJO GIBATI NAŠI OTROCI? ZAKAJ?  

 

Po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije (WHO/SZO), naj bi 

otroci med 5 in 17 letom starosti imeli vsaj 60 minut na dan vsak dan 

zmerne do visoke intenzivne telesne aktivnosti, pri kateri se jim dvigne 

srčni utrip, se zadihajo in rahlo znojijo. 

Definicija telesne aktivnosti: 

Po definiciji, ki jo uporablja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je 

telesna dejavnost kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega 

posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja. Šport in telesno vadbo razumemo kot 

posebni vrsti telesne dejavnosti, pri čemer se šport nanaša na organizirano in planirano 

vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba 

namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja. 

Zmerna telesna dejavnost 

 Na splošno se za krepitev zdravja priporoča zmerno intenzivna telesna 

dejavnost, za katero je značilno, da poveča srčni utrip, povzroči občutek 

toplote in zadihanost. Povečuje pa tudi telesno presnovo, in sicer na tri-

do šestkratno raven od tiste v mirovanju.  

Priporočila o trajanju telesne dejavnosti  

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije pravijo, da za doseganja 

večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča zmerna telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 

minut na dan, izvaja pa se jo večino dni ali vse dni v tednu. Za preprečevanje prekomerne 

teže in debelosti pa se priporoča vsaj ena ura zmerne do zelo intenzivne telesne dejavnosti 

na dan. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj ena ura zmerne telesne dejavnosti na 

dan. Vsaj dvakrat na teden naj se izvajajo vaje za mišično moč, gibljivost ter za krepitev kosti. 

Novejše študije pa za preventivo pred srčno-žilnimi boleznimi pri mladostnikih priporočajo za 

okoli 30 minut daljšo zmerno telesno dejavnost na dan, kot jo priporoča SZO. 

Priporočljivo je, da otroci kombinirajo naslednje vrste vadbe: 

 aerobno vadbo (kolesarjenje, tek, hitra hoja …), ki je naj bo 

največ čez dan oziroma teden, 

 vadbo za moč (vlečenje vrvi, lazenje, plezanje, dvigovanje in 

nošenje težjih bremen …) vsaj 3 krat tedensko, 

 vadbo za gibljivost (joga, raztezanje …). 
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Pomembno je, da otroci in mladostniki v vadbi oziroma telesni aktivnosti uživajo in tako 

razvijejo pozitiven odnos do športa. Telesna aktivnost naj jim bo v veselje in ne nadloga, saj 

bodo le na tak način športno aktivni 

tudi v odrasli dobi. 

 

Zakaj? 

Različne študije so pokazale, 

da je pri otroku, ki se redno in dovolj giba, pozitiven vpliv zaznati pri 

razvoju koordinacijskih finomotoričnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje za učenje, pisanje 

in risanje. Z redno telesno aktivnostjo kot so hoja, tek, skakanje, poskakovanje, 

preskakovanje, plezanje, metanje pa krepi tako telesno zdravje kot psiho-fizično kondicijo, ki 

jo potrebuje za uspešno delo v šoli ali doma. 

Telesna/gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti. Kot so 

pokazale raziskave, si otroci, ki so gibalno zelo aktivni, prej in lažje zapomnijo novo učno 

snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije, poleg tega pa za 

šolsko delo porabijo manj časa kot drugi otroci. 

Otrok, ki je gibalno aktiven,  ima tudi bolje razvito muskulaturo in trdnejše kosti. Na splošno 

gibanje krepi imunski sistem, preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih 

bolezni (srčno-žilne bolezni, kapi, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2) v dobi 

adolescence pa izboljšuje spanec in varuje pred razvojem različnih odvisnosti. 

Zanimivost 

»Kdor ni bil pred učno uro matematike vsaj eno uro pri telovadbi, naj ne hodi na moje 

predavanje!« je rekel Pitagora svojim učencem! 

 

Viri: 

 Milan Čoh, https://e-

ravnatelj.si/vsebine/strokovno-pedagosko-

podrocje/pedagosko-delo/ali-gibanje-vpliva-

na-intelektualni-razvoj-otroka/#pomen-telesne%20dejavnosti%20otrok 

 Jasna Arko, https://www.primorske.si/2018/05/21/telo-brez-gibanja-propada-in-

zbolimo  

 Lucija Medved, https://nikolisami.si/pogovor-s-strokovnjakom-koliko-se-morajo-

gibati-nasi-otroci  

 

https://e-ravnatelj.si/vsebine/strokovno-pedagosko-podrocje/pedagosko-delo/ali-gibanje-vpliva-na-intelektualni-razvoj-otroka/#pomen-telesne%20dejavnosti%20otrok
https://e-ravnatelj.si/vsebine/strokovno-pedagosko-podrocje/pedagosko-delo/ali-gibanje-vpliva-na-intelektualni-razvoj-otroka/#pomen-telesne%20dejavnosti%20otrok
https://e-ravnatelj.si/vsebine/strokovno-pedagosko-podrocje/pedagosko-delo/ali-gibanje-vpliva-na-intelektualni-razvoj-otroka/#pomen-telesne%20dejavnosti%20otrok
https://e-ravnatelj.si/vsebine/strokovno-pedagosko-podrocje/pedagosko-delo/ali-gibanje-vpliva-na-intelektualni-razvoj-otroka/#pomen-telesne%20dejavnosti%20otrok
https://www.primorske.si/2018/05/21/telo-brez-gibanja-propada-in-zbolimo
https://www.primorske.si/2018/05/21/telo-brez-gibanja-propada-in-zbolimo
https://nikolisami.si/pogovor-s-strokovnjakom-koliko-se-morajo-gibati-nasi-otroci
https://nikolisami.si/pogovor-s-strokovnjakom-koliko-se-morajo-gibati-nasi-otroci
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Peter Figelj 

6. ROLKANJE 

Kljub temu da smo omejeni z izhodi, lahko v lepem vremenu poskrbimo tudi za malo rekreacije. Ker 

so nam druženja v večjih skupinah onemogočena, lahko to opravimo tudi samostojno in se zraven še 

malo zabavamo. Vsak si pravzaprav lahko najde košček asfalta, ki ni obljuden zase (različna parkirišča 

ob trgovskih centrih, ki so zaprti in so varni saj sedaj tam ne poteka promet) in poskuša nekaj novega. 

Eden izmed mnogih načinov rekreacije je lahko tudi rolkanje. 

Vse kar potrebujemo je rolka (lahko je tudi »pennyboard«, »longboard« ali navadna rolka oz. 

»skateboard«) 

 

Območja na rolki:  

 

Slika prikazuje območja na rolki. Območji 1 in 2 sta del sprednjega zavihka, območji 3 in 
4 pa del zadnjega zavihka. Sredina rolke, ki jo tudi predstavlja prečna os, razmejuje območji 
vodilne in zadnje nog. 

 

Stoja na rolki:  

     

Stojo na rolki lahko najprej poskusimo na mehki podlagi kot je 

trava, da dobimo prve občutke. Prav tako lahko poskušamo s 
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pritiskom na prste in pete obeh nog, da vidimo kako se rolka odziva. 

Določitev vodilne noge v primeru da ne ne moremo ugotoviti katera je vodilna. 

 

Obstaja preprost preizkus, ki ga lahko opravimo s pomočjo partnerja:  

1. prvi korak: brez rolke se postavimo v udoben stoječ položaj;  

2. drugi korak: partner stoji za vašim hrbtom in vas rahlo in nenapovedano odrine,  

tako da izgubite ravnotežje;  

3. tretji korak: tista noga, s katero zaradi lovljenja ravnotežja naredite prvi korak  

naprej, je vaša vodilna noga. 

 

Ko smo določili vodilno nogo in se že udobno počutimo pri stoji na rolki na mestu, postavimo  

vodilno nogo na rolko (nad vijake sprednje osi), drugo nogo imamo na tleh in zadaj za  

vodilno nogo. Pogled in trup telesa je usmerjen naprej. Sedaj smo pripravljeni na našo prvo  

vožnjo. Vodilna noga je nad sprednjimi vijaki rolke,z zadnjo nogo, ki je na tleh, pa se poženemo in jo 
postavimo nad vijake zadnje osi. Zelo pomembno je, da ne hitimo in se peljemo z nizko hitrostjo. 

 
 Slika prikazuje poganjanje na rolki pri katerem je vodilna leva noga. 

 

Zavijanje na rolki: 

Občutke, ki smo jih dobili na mehki podlagi, poskušamo sedaj prenesti na vožnjo, tako da pritisnemo 

na pete ali prste obeh nog. Rolka bo naredila zavoj. Močneje kot pritisnemo, močnejši bo zavoj. 

Ustavimo se tako, da zadnjo nogo, ki ni vodilna, položimo na tla. Priporočal bi vam, da se vsaj  

teden dni vozite z rolko, zavijate in ustavljate, preden začnete z nadaljevalnimi prvinami. 

 
Sliki prikazujeta zavijanje s pritiskom na prste in pete. 

 

 
Slika prikazuje ustavljanje na rolki z zadnjo nogo. 

 

Se nadaljuje… 

Vir: Rok Konečnik, diplomska naloga: Metodika učenja izbranih rolkarskih prvin (2014) 


