
ŠPORT – 6. A+C RAZRED FANTJE 

ČETRTEK, 28. 5. 2020 

POMEMBNO: dejavnost, ki ima ob sebi ta znak,  poslikaj (s 

telefonom) in mi jo pošlji preko aplikacije Viber (031 536 121) ali na 

bojan.novak@sola.velike-lasce.si. Število poslanih fotografij bom 

obravnavali kot tvojo prizadevnost pri pouku športa ali športnih 

izbirnih predmetov po povratku v šolo. 

 

Tudi danes je tvoja naloga razdeljena na dve področji:  

- priprava na ocenjevanje angleškega valčka in 

- krajši trening zunaj, ki bo tokrat skakalno obarvan. Si razvozlal včeraj navodila?       

Naloga 1: Ponovi plesne korake ANGLEŠKEGA VALČKA 

KOREOGRAFIJA: 2 OSNOVNA KORAKA + DESNI OBRAT + POL OSNOVNEGA KORAKA 

(naprej) + DESNI OBRAT (ki ga v tem primeru začnemo z levo nogo nazaj) + POL 

OSNOVNEGA KORAKA NAZAJ 

GLASBENA PODLAGA: https://www.youtube.com/watch?v=NLBtKR3PvdM 

 

Naloga 2: Zunaj opravi naslednji skakalni trening 
OGREVANJE: 

3 minute hoje 
1 minuta hitre hoje 
2 minuti počasnega teka 
1 minuta srednje hitrega teka 
30 sekund najhitrejšega teka 
Gimnastične vaje (kot v šoli) 
GLAVNI DEL: 
Skoki po eni nogi naprej (za vsako nogo 2x 10 metrov) 
Sonožni skoki vzvratno (2x 20 metrov) 
Skoki na mestu z visokim dviganjem kolen (2x 10 skokov) 
5-koračni zalet in skok v višino s prekoračno tehniko (škarjice) – 5x 
Skok v daljino z zaletom (zalet pribl. 20 metrov, doskok v čep – amortizacija) – 4x 
ZAKLJUČNI DEL: 
2 minuti lahkotnega teka 
Raztezne vaje za mišice nog 

https://www.youtube.com/watch?v=NLBtKR3PvdM


Nalogo izvedi zunaj, na svežem zraku (dvorišče, prazna lokalna cesta, razne poti, travniki …). 

Opravi jo sam ali skupaj z nekom iz družine. Če imaš možnost, si listek z navodili (naloga 2) 

natisni in izreži ter ga vzemi s seboj. Če ne, si ga prepiši. To bo tvoj plonk ceglc za delo.       

 

Zdravstveni nasvet: 

Vsak dan se na svežem zraku gibaj vsaj eno uro. Predlogi: hoja, tek, vožnja s kolesom, vožnja 

s skirojem, rolanje, razne igre (ristanc …), metanje na domači koš, streljanje na domači gol … 

Lahko pa narediš nekaj vaj, ki si jih pri pouku ŠPORTA spoznal tekom šolanja na daljavo. 

Poglej v arhiv in migaaaajjj!!! 

 

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!!! 

 


