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SREDA, 6. 5. 2020 

Za nami so prvomajske počitnice, pred nami pa predvidoma še sedem ur NŠP, očitno bodo 

vse izpeljane na daljavo. 

Ocenjevanje pri NŠP: 

Kljub temu, da sem vam v navodilih 1. aprila napisal, da bomo pridobili še eno oceno, temu 

ne bo tako. V skladu z navodili ministrstva za šolstvo moramo v drugi konferenci pridobiti 

eno oceno. To ste pridobili 4. marca (hokej – igra). Tako imate vsi po dve oceni, kar je v teh 

razmerah dovolj.Na podlagi teh dveh ocen vam bom zaključil oceno ob koncu šolskega leta. 

Lahko se torej posvetite ocenam pri drugih predmetih, ure NŠP pa le opravljate, ker ni nič 

tako pomembnega kot vaše gibanje in skrb za zdravje. 

 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji SUHI BIATLON:  

OGREVANJE: teči kot v šoli (minuto počasi, 45 sekund srednje hitro, 30 sekund najhitreje, 45 

sekund počasi), naredi raztezne gimnastične vaje. Nato naredi še 2x 10 metrov lazenja v 

opori po vseh štirih, da aktiviraš še mišice rok in ramenskega obroča. 

GLAVNI DEL:  

SUHI BIATLON je sestavljen iz teka (namesto tega lahko tudi kolesarjenja, rolanja, vožnje s 

skirojem) in metanja. Potreboval boš kolut selotejpa in tri svinčnike (barvice, flomastre), ki 

jih lahko postaviš na ravno podlago na dvorišču. 

Priprava: 

Najprej si pripravi »strelišče«. Na ravno podlago postavi pokonci tri 

barvice/flumastre/svinčnike, 50 cm stran naredi črto, od koder boš kotalil kolut selotejpa.  

Pravila za suhi biatlon: 

Proga se začne na pragu vhodnih vrat. Najprej (s selotejpom v roki) steči (kolesari, pelji z 

rolerji ali s skirojem) tri kroge okrog hiše in nato do strelišča. Tam poskušaj s kotaljenjem 

selotejpa podreti eno »tarčo«. Nato steči (kolesari, pelji z rolerji ali s skirojem) spet en krog 

okrog hiše in poskusi podreti drugo »tarčo«. Nato ponovi še za tretjo »tarčo«. Potem poglej, 

koliko barvic/flumatrov/svinčnikov je ostalo na svojem mestu (jih nisi zadel) in opravi še 

toliko kazenskih krogov okrog hiše do vhodnih vrat.  

Nalogo opravi dvakrat, vmes imaš tri minute odmora. 

Za način gibanja si torej lahko sam izbereš tek, vožnjo s kolesom, z rolerji ali s skirojem.  

 

UMIRITVENI DEL: raztezne vaje za mišice rok in nog. 



Povabi k suhemu biatlonu še svoje brate in sestre. Lahko poiščete tudi kako tekmovalno 

obliko. 

 

Nekaj idej za gibalno pestro preživljanje prostega časa: 

Sprehod v naravi, tek, rolanje, vožnja s skirojem, kolesarjenje v okolici doma, metanje 

frizbija, igre iz preteklih ur, pomoč na vrtu … 

 

Redno gibanje je v času boja proti virusu Covid-19 še 

posebej pomembno. Gibanje izboljšuje našo odpornost 

in deluje ugodno na naš živčni sistem. Če se bomo 

redno gibali, bomo lažje prebrodili ta zahtevni čas. 

BODI ZGLED OSVEŠČENEGA UČENCA TUDI OSTALIM 

ČLANOM DRUŽINE!!! 


