
ŠPORT – 8.a RAZRED FANTJE 

DELO V TEDNU 23. – 27. MAREC 2020: 

SREDA, 25. 3. 2020 

Spet je zadišalo po zimi … Danes opravimo uro športa notri. Priporočam, da opravite tole 

nekje med učenjem drugih predmetov, da se razgibate in bo potem učenje lažje. 

Naloga 1: Pridruži se naslednjemu treningu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUXXw5-z3w8 

Namig: preskoči prve štiri minute.       

 

Naloga 2: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga) – lahko sam, še bolje pa bo, 

če nekoga povabiš zraven, 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

TVOJE IME, IME TVOJE MAME, IME TVOJEGA OČETA, KRAJ, V KATEREM ŽIVIŠ, IME NAŠE 

DRŽAVE. 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Nauči se žonglirati. Z navodili ti pomaga Nik Škrlec. Če 

nimaš žogic, uporabi nogavice, ki jih zviješ v žogice. 

Navodila: https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

OSMARSKI IZZIV: 

Povabi nekoga s seboj na vadbo, naj te fotografira med delom. Pošlji 

fotografijo na učiteljev viber (031 536 121). V navodilih za naslednjo uro pa 

bomo potem tukaj spodaj dodajali fotke vaših sošolcev med vadbo. Tako 

bomo vsaj malo v stiku, da ne pozabimo eden na drugega. Sprejmeš?  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUXXw5-z3w8
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s


ČETRTEK, 26. 3. 2020 

Tudi danes bomo opravili trening znotraj.  

 

Naloga 1: Pridruži se naslednjemu treningu: 

https://www.youtube.com/watch?v=bdCX8Nb_2Mg 
 

Naloga 2: Priprava na testiranje za Športno-vzgojni karton: 

Naredi: 

- 3 skoke v daljino z mesta (priporočam garažo ali hodnik, zraven položi meter), 

- raztezne vaje za mišice na zadnji strani stegna in meč (sede na tleh, razkoračno: Za 

vsak nogo si vzemi minuto časa. Najprej raztegni, zadrži 10 sekund, raztegni še malo 

dlje, zadrži, raztegni še malo, zadrži … in popusti. Zdaj pa druga noga … – za vsako 

nogo 2x. 

- 2x po 20 sekund udarjanja po mizi z roko (dotikanje plošče z roko ali taping): Sprazni 

kuhinjsko mizo. Nariši si (ne z alkoholnim flumastrom      ) robova plošč, ki morata biti 

61 cm narazen (premer plošč je 20 cm). Nato v sredino razdalje med ploščama 

postavi »slabšo« roko, »boljšo« prekrižaj na nasprotno ploščo in udarjaj 20 sekund. 

Potrebuješ še nekoga, ki ti bo meril čas, po možnosti pa tudi štel. Štejejo samo udarci 

na plošči, na kateri si imel roko na začetku. 

 

Naloga 3: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga) – lahko sam, še bolje pa bo, 

če nekoga povabiš zraven, 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

KORONA, IZOLACIJA, OSTANI DOMA 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Še vadi žongliranje. Z navodili ti pomaga Nik Škrlec. Če 

nimaš žogic, uporabi nogavice, ki jih zviješ v žogice. 

Navodila: https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

 

OSMARSKI IZZIV: 

Povabi nekoga s seboj na vadbo, naj te fotografira med delom. Pošlji 

fotografijo na učiteljev viber (031 536 121). V navodilih za naslednjo uro pa 

bomo potem tukaj spodaj dodajali fotke vaših sošolcev med vadbo. Tako 

bomo vsaj malo v stiku, da ne pozabimo eden na drugega. Sprejmeš?  

https://www.youtube.com/watch?v=bdCX8Nb_2Mg
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s

