
ŠPORT – 6. B RAZRED FANTJE 

PETEK, 8. 5. 2020 

Kot ste lahko brali v navodilih za sredino uro športa, je ta teden posvečen SRČNEMU 

UTRIPU.  

Tokrat želim, da si pogledate še en nazoren video mojega kolega, ki poučuje na sosednji šoli 

v Ribnici. Metoda merjenja je v videu nekoliko drugačna (merjenje 10 sekund, množenje s 6), 

mi pa smo doslej merili 15 sekund in množili s 4. Važno je, da pridemo na število udarcev v 

minuti (60 sekund).  

https://www.youtube.com/watch?v=IYT8UT7KMIo 

Ko boste pogledali video, izračunaj prve tri vrstice v tabeli (označeno z *). Nato opravite 

spodnji trening, si po njem izmerite srčni utrip (10 sekund x 6) in vrednost vnesite v 4. vrstico 

v tabeli (označeno z **). 

Čisto na koncu pa poskušaj rešiti še izziv za bistre glave.       

 

 

 

SRČNI UTRIP  SU / MIN  

* V MIROVANJU (najboljše zjutraj leže v postelji, drugače pa se uleži za 
pet minut in nato izmeri)  

 

* IZRAČUNAJ SVOJ MAX. SRČNI UTRIP (po formuli , ki je v videu na 2:08)   

* IZ SVOJEGA MAX. SU IZRAČUNAJ 60%- 80% VADBENO OBMOČJE (na 
način, ki je v videu na 2:33) 

60%= 
 
80%=   

** IZMERI SVOJ SRČNI UTRIP TAKOJ PO KONČANEM TRENINGU   

IZZIV ZA BISTRE GLAVE: koliko % tvojega maksimalnega 

srčnega utripa je rezultat, ki si ga dobil takoj po treningu? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IYT8UT7KMIo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če imaš možnost, si zgornji listek z navodili natisni in izreži ter ga vzemi s seboj. Če ne, si ga 

prepiši. To bo tvoj plonk ceglc za delo.        

S seboj vzemi svinčnik in uro. 

Merjenje srčnega utripa: 

Poišči vratno žilo (slika 1) ali žilo na zapestju (slika 2). Meri utrip 10 sekund, dobljeno število 

pomnoži s 6. Tako dobiš srčni utrip na minuto.  

 

 

 

 

 Slika 1                             Slika 2 

Tedenska naloga:  

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 … 

 

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!!! 

20-minutni TRENING: 

5 minut lahkotne hoje 

3 minute hitre hoje 

4 minute lahkotnega teka 

2 minuti hitre hoje 

2 minuti srednje hitrega teka 

1 minuta lahkotne hoje 

1 minuta zelo hitrega teka 

2 minuti lahkotnega teka 

MERJENJE SRČNEGA UTRIPA 

 


