
ŠPORT – 8.a RAZRED FANTJE 

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

torej nekaj tednov pouk izvajali na daljavo. Tudi pouk ŠPORTA pri tem ni nobena izjema. 

Za vse nas je to nekaj novega, a potrudimo se, da tudi to situacijo uspešno prebrodimo. 

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. Mogoče bo 

potrebno tudi kako delo na njivi ali vrtu. 

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

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

 

DELO V TEDNU 16. – 20. MAREC 2020: 

Glavni vsebini bosta v naslednjih tednih ODBOJKA (teoretično) in SPLOŠNA KONDICIJSKA 

PRIPRAVA (praktično). 

Za vsako uro v tednu boste dobili navodila za delo. Zraven bo še kaka neobvezna naloga, za 

katero pa priporočam, da jo opravite, saj je v tem času še posebej pomembno, da skrbimo 

za svoje zdravje. Vključite tudi člane svoje družine.  

 

SREDA, 18. 3. 2020 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji trening 

5 minut lahkotnega teka,  
kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
atletska abeceda (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje, tek s poudarjenim odrivom – 2x 20 
metrov vsako),  
nato 4x (4 minute lahkoten tek, 1 minuta hiter tek (ne šprint, tako kot v šoli drugi tek 
ogrevanja),  
raztezne vaje. 

 

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 (okvirček) 

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

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


Naloga 2: Preberi si obe vsebini iz prilog (sodniške znake in pravila) ter reši 

kviz na naslednji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/odbojka/odbojka_1.htm 

Pozor: pri tretjem vprašanju odgovor zapiši z besedo, ne s številko! 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Priključi se treningu na spodnji povezavi. Povabi tudi 

starše, brate, sestre … 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Q8kGSP-CA 

Privij zvočnike in gremo … 

 

ČETRTEK, 19. 3. 2020 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji trening 

1. 6 minut lahkotnega teka,  
2. IZMERI SI SRČNI UTRIP       SRČNI UTRIP 1: ______ 
3. kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
4. atletska abeceda (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje, tek s poudarjenim odrivom – 
2x 20 metrov vsako),  
5. IZMERI SI SRČNI UTRIP      SRČNI UTRIP 2: ______ 
6. (4 minute lahkoten tek + 1 minuta hiter tek) – ponovi 4x,  
7. IZMERI SI SRČNI UTRIP      SRČNI UTRIP 3: ______ 
8. raztezne vaje. 

 

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 (okvirček) 

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

seboj vzami svničnik! 

Merjenje srčnega utripa: 

Če imaš pametno uro, ki meri srčni utrip, odčitaj število iz ure. 

Sicer pa poišči vratno žilo (srednje tri prste prisloni na sprednjo levo ali desno stran vratu, 

kjer lahko čutiš srčni utrip. Meri utrip 10 sekund, dobljeno število pomnoži s 6. Tako dobiš 

srčni utrip na minuto.  

Kdaj je bil utrip najvišji, kdaj najnižji? Zakaj? 
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NEOBVEZNA NALOGA: Poišči travnik in naberi regrat za popoldansko 

vitaminsko malico.  

Recept: https://okusno.je/recept/regratova-solata-z-jajci 
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