
ŠPORT – 6. B RAZRED FANTJE 

DELO V TEDNU 23. – 27. MAREC 2020: 

TOREK, 24. 3. 2020 

Naloga 1: Ponovi koreografijo ANGLEŠKEGA VALČKA: 

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: Danes bomo opravili še en krajši trening za trebušne mišice 

Pridruži se Bobu Harperju in njegovim pomočnikom na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=daeSym3Cob4 

Močne trebušne mišice so zelo pomembne, saj čvrsto držijo mišično jedro telesa. Večina težav s 

hrbtom v kasnejši dobi izvira iz nezadostne moči teh mišic.  

 

Naloga 3: Zdaj pa se bomo še malo igrali. Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA 

(priloga) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

TVOJE IME, IME TVOJE MAME, IME TVOJEGA OČETA. IME NASELJA, KJER SI DOMA. 

 

 

ŠESTARSKI 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 kake fotke vaših sošolcev med vadbo. 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NLBtKR3PvdM
https://www.youtube.com/watch?v=daeSym3Cob4


SREDA, 25. 3. 2020 

Naloga 1: 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 2: Danes pa je čas, da se posvetimo naši hrbtenici 

Pridruži se ga. Barbari Prestor na naslednji povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=_k9fmJv1CsE 

 

Naloga 3: Igrajmo se še malo igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

KORONA, OSTANI DOMA 

ŠESTARSKI 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 kake fotke vaših sošolcev med vadbo. 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_k9fmJv1CsE


PETEK, 27. 3. 2020 

Naloga 1: Za ogrevanje se priključi naslednjemu 5-minutnemu treningu: 

https://www.youtube.com/watch?v=BR0jT6JxH-o 

 

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

Naredi: 

- nekaj metrov gibanja v opori na rokah in nogah (poligon nazaj) v smeri proti kavču v dnevni 

sobi ali proti svoji postelji, nato pa z nogami naprej splezaj na kavč/posteljo. Tako kot 

naredimo v šoli pri prvi oviri. Nato povadimo še drugo oviro. Postavi nasproti dva stola, nanju 

položi metlo, da dobiš oviro, pod katero boš zlezel. Nato spet naredi nekaj metrov gibanja 

nazaj v opori, spodlezi pod metlo in naredi še kak meter gibanja v opori. Tako kot naredimo v 

šoli pri drugi oviri. Vsako od vaj ponovi 3 do 5-krat.  

- 3 serije po 30 rahlih dvigov trupa leže na tleh. Noge dvigni od tal in jih pokrčene v kolenih 

položi na kavč. Nato delaj rahle dvige (pribl. 10 cm), tako da začutiš napetost v trebušnih 

mišicah.  

 

Naloga 3: Izpolni, prosim, naslednjo anketo, s katero bom dobil povratno 

informacijo o prvih šestih urah športa na daljavo.  

https://www.proprofs.com/survey/t/?title=fvf3x 

 

Naloga 4: ostani dejaven tudi med VIKENDOM. Vreme bo spet bolj primerno za 

zunanje dejavnosti. Pazi pa na navodila glede širjenja virusa. Bodi blizu doma in 

bodi čim bolj sam. Če nimaš idej, ponovi naloge preteklega tedna. 

 

ŠESTARSKI 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 kake fotke vaših sošolcev med vadbo. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR0jT6JxH-o

