
ŠPORT – 7. B RAZRED FANTJE 

PONEDELJEK, 1. 6. 2020 

ZADNJA URA ŠPORTA NA DALJAVO 

Po približno dveh mesecih in pol se naše delo na daljavo zaključuje. V sredo uro športa izvedemo že 

»v živo« v šoli. 

Na zadnjo uro dela na daljavo boš razmislil o tem, kako zagnano si v tem času opravljal naloge pri 

pouku športa in koliko si se v tem času gibal. 

Moja osnovna želja za ta čas je bila, da ste vsak dan gibalno aktivni, ob tem pa se tudi kaj novega 

naučite ali kaj novega zanimivega spoznate. Kot ste lahko večkrat prebrali v navodilih, je zdravje naše 

največje bogastvo in epidemija nas mora na to spomniti. Zavedati se moramo, da korona virus še 

zdaleč ni najbolj smrtonosna bolezen sodobnega časa. Najbolj smrtonosne so bolezni srca in ožilja, ki 

se pojavljajo zaradi našega napačnega načina življenja. Preveč sedimo, premalo se gibamo, napačno 

se prehranjujemo (preveč soli in sladkorja ter visoko-kalorične hrane). Na te stvari moramo biti bolj 

pozorni. Naj bo to naše vodilo za čas po epidemiji.  

Tudi danes sem za vas sestavil kratek atletski trening, kot domačo nalogo pa odgovorite na odgovore 

v spodnji tabeli in mi jih kot sliko pošljite na mail ali prek aplikacije viber.  

Sicer pa bomo v šoli preostale ure namenili atletiki (teki, skok v daljino) in malemu nogometu 

(tehnika + igra). Na sporedu bomo imeli tudi še dva športna dneva. 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji atletski trening: 
OGREVANJE: 

2 minute zmerne 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: 
- Atletska abeceda: hopsanje (2x 10 metrov) 
- Atletska abeceda: srednji skiping (2x 5 metrov) 
- Stopnjevanje: začni v hoji, nato preidi v počasen tek, stopnjuj do šprinta (vsak korak je    
   hitrejši od prejšnjega) – 2x 50 metrov 
- Šprint – pribl. 60 metrov (1x) 
- Simulacija met vorteksa (10 m zaleta, vmes križni korak, dolg zamah, nasprotna noga  
   naprej, med izmetom prenos teže iz zadnje na prvo nogo, izmet) (3x) 
- Skok v daljino z zaletom (zalet pribl. 20 metrov, doskok v čep – amortizacija) – 3x 
ZAKLJUČNI DEL: 
1 minuta lahkotnega teka 
Raztezne vaje za mišice nog 
 

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.       



Naloga 2: Domača naloga – izpolni tabelo in jo kot sliko pošlji na 

elektronski naslov ali preko aplikacije Viber:  

 

MOJA VPRAŠANJA … TVOJI ODGOVORI … 

IME IN PRIIMEK:  
 

Kako pogosto si bil v času epidemije telesno 
aktiven (vsaj pol ure v enem kosu in tako, da si 
se spotil in zadihal) – obkroži! 

a. manj kot 2x tedensko 
b. 2 do 4x tedensko 
c. 5x tedensko ali več 

Naštej tri najbolj pogoste gibalne aktivnosti, s 
katerimi si se v prostem času ukvarjal: 

- 
- 
- 

Oceni, kako pogosto si v spletni učilnici odprl 
navodila za uro športa: 

a. Vedno 
b. Skoraj vedno (pribl. 90 do 99%) 
c. Pogosto (pribl. 75 do 89%) 
d. Večinoma (pribl. 50 do 74%) 
e. Redko (pribl. 30 do 49%) 
f. Zelo redko (pribl. 10 do 29%) 
g. Skoraj nikoli (pribl. do 10%) 

Oceni, kako pogosto si opravil naloge iz 
spletne učilnice (naloga 1 in 2): 

a. Vedno 
b. Skoraj vedno (pribl. 90 do 99%) 
c. Pogosto (pribl. 75 do 89%) 
d. Večinoma (pribl. 50 do 74%) 
e. Redko (pribl. 30 do 49%) 
f. Zelo redko (pribl. 10 do 29%) 
g. Skoraj nikoli (pribl. do 10%) 

Kako v celoti ocenjuješ zanimivost nalog iz 
spletne učilnice za šport? 

a. Odlično (5) 
b. Prav dobro (4) 
c. Dobro (3) 
d. Zadostno (2) 
e. Nezadostno (1) 

Katera naloga (trening, ura …) iz spletne 
učilnice za šport ti je najbolj ostala v spominu 
iz časa dela na daljavo? Zakaj? 

 

Se ti je zdelo, da je ob vsem ostalem delu za 
šolo (za druge predmete) pouk športa 
predstavljal (obkroži): 

a. Nepotrebno dodatno breme 
b. Prijetno popestritev 
c. Drugo (napiši):  

 

 

Tabelo lahko izpolniš tudi v wordu (vpišeš manjkajoče podatke in z eno barvo označiš izbrani odgovor 

(kjer je treba sicer obkrožiti). 

Hvala za vašo povratno informacijo. Kdor naloge ne bo izpolnil in poslal, bo moral tabelo izpolniti v 

šoli (med poukom športa).  

 

 

 



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!!! 

 


