
 

KAKO DALEČ VRŽEM? 
 

Povezan praktični poskus 

 

Trebušet 

Opis 

 

Večina se nas je že sprehajala po 

plaži in metala kamenje v vodo. Ali 

ste samo poskušali vreči kamen 

daleč v vodo ali celo poskusili zadeti 

tarčo na vodi? Ta učna ura nam 

pokaže, kako lahko vržemo stvari 

daleč in zadenemo tarčo s 

preizkusom različnih pripomočkov 

za metanje, ki so se uporabljali skozi 

zgodovino. Cilj je ustvariti majhen 

trebušet iz sladolednih palčk in 

videti, kako lahko vržemo najdlje in 

najbolj natančno. 

Učni cilji 

 

- Spoznati kote (geometrija), 

- spoznati obdobje Srednjega veka, 

- delovati v ekipi, 

- razumeti, da je povezava med 

dolžino metalne roke ter protiuteži. 



 

Povezani šolski predmeti 

 

Matematika: meritve, koti, 

Zgodovina: Kamena doba, srednji 

vek, 

Šport: Metanje, 

Tehnologija: oblika gradnje s 

trikotniki, 

Znanost: metalna roka, protiutež, 

palica za obračanje. 

Predpriprava za učitelja:  

- Izdelajte razredno tabelo za beleženje metov z žogo in metov s 

trebušetom. 

- Poiščite potrebne pripomočke za izdelavo mini trebušeta. 

- Če želite, lahko učencem pokažete video, ki prikazuje uporabo pravega 

trebušeta? Na voljo tukaj v angleščini: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s 

In v francoščini: https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg 

Učencem bo koristilo, če bo učna ura v okviru širše splošne teme, na 

primer ob tematiki srednjega veka. 

Predpriprava za učenca 

 

Brez. 

Priporočljiva starost 

 

10-15 let. 

https://www.youtube.com/watch?v=PzQCcWVsiNw
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg


 

Trajanje 

 

2 uri. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

 

1. korak:  

Pojdite ven in učencem pustite nekaj minut za ogrevanje rok in ramen. 

Vsak učenec naj vrže 1 teniško žogico tako daleč, kolikor zmore. Dolžino 

meta je potrebno izmeriti. Vprašajte učence, kaj predlagajo za merjenje, 

npr. merjenje z merilnim trakom, koraki ali kaj drugega? 

2. korak:   

Učence seznanite z metalno roko pasje žoge. Učenci naj preizkusijo roko 

za metanje in ponovno izmerijo dolžino vsakega meta. 

Kaj se je zgodilo? Zakaj? 

3. korak:  

Pojdite v učilnico in učencem predstavite kratko predavanje o metalnih 

napravah iz preteklosti, kot so: kamenodobna frača, kopje za metanje iz 

kamene dobe, rimska in podobna kopja ter srednjeveški trebušet. 

Uporaba frače ni priporočljiva, saj je lahko nevarno orožje. Tudi metanje 

kopja je precej težka vaja za mlajše otroke. 

4. korak:  

Izdelava mini srednjeveškega trebušeta. 

5. korak:  

Preizkusite met s trebušetom. 

Izvedete lahko tekmovanje metanja s trebušetom tako, da: 

- merite, kako daleč lahko vržejo; 

- preizkušate, kdo zna najbolj natančno zadeti (za ta poskus morate 

narediti tarčo). 



 
Opomba: izdelava trebušeta je lahko zelo zanimiva in morda bodo 

učenci želeli poskusiti zgraditi tudi večje modele. Bodite pozorni ob 

uporabi večjih modelov – ti lahko ustvarijo precejšnjo silo, ki jo naenkrat 

sprostite, in dejavnost lahko nenadoma postane nevarna! 

Ocenjevanje 

 

Učenci morajo izdelati trebušet, ki je sposoben trikrat vreči predmet 

naprej. Ocenite njihovo uspešnost. 

 

 

 

 

 


