
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT – 6. RAZRED 

Zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih z nevarnostjo širjenja novega korona virusa, bomo 

torej nekaj tednov pouk izvajali na daljavo. Tudi pouk NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA 

ŠPORT pri tem ni nobena izjema. 

NEKAJ NAVODIL: 

V času, ko je cela država v samoizolaciji, SE NE SMETE DRUŽITI V VEČJIH SKUPINAH. Čeprav za celo 

državo velja navodilo, da moramo ostati doma, pa greste lahko v krogu družine ali sami ven, v naravo. 

Vreme bo vsaj prvi teden zelo primerno za to. Pri tem PAZITE,  da imate dovolj veliko razdaljo do 

drugih ter da se ne združujete na igriščih in podobno. Zelo primerni so sprehodi in lahkotni teki. Na ta 

način bomo ostali v dobri psiho-fizični kondiciji in se tudi razvedrili od druženja v zaprtih prostorih. Če 

imate na dvorišču koš, priporočam metanje na koš. Enako velja, če imate v bližini hiše gol. 

Če imate kakršnekoli težave ali vprašanja, sem dnevno dosegljiv na elektronskem naslovu 

bojan.novak@sola.velike-lasce.si.  

 

SREDA, 18. 3. 2020 

Naloga 1: Praktično delo po naslednjem receptu: 

5 minut lahkotne hoje,  
5 minut lahkotnega teka,  
kompleks razteznih gimnastičnih vaj (tako kot v šoli), 
atletska abeceda (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje) – vsako 2x 20 metrov,  
nato izmenično 3 x (5 minut lahkotnega teka, 1 minuta hitrega teka (ne šprint) in 2 minuti 
lahkotne hoje),  
na koncu raztezne vaje za mišice nog. 

 

Če imaš možnost tiskanja, si listek natisni in vzemi s seboj. Če ne, si naloge prepiši na manjši 

listek. Naloge opravi nekje zunaj, v naravi, na dvorišču, prazni lokalni cesti. Pomembno je, da 

se ob tem ne družiš v skupini. 

 

Naloga 2: Razmislek o pomenu gibanja 

Razmišljaj: 

- Zakaj moramo tudi v tem času, ko se je svet ustavil, ostati gibalno dejavni? 

- Kaj lahko počnemo zunaj? Kaj notri? 

- Za vsak dan si tudi izven šolskega dela najdi tri gibalne dejavnosti. Pogovori se o tem 

tudi s svojimi starši, brati in sestrami … 
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