
ŠPORT – 6. B RAZRED FANTJE 

TOREK, 26. 5. 2020 

Pred nami je nov delovni teden. Najprej poglejmo na prejšnjega, ko smo izvedli tretji letošnji tedenski 

izziv. Tokrat ste se pomerili kot razred proti ekipi učiteljev.  

Žal 6.b razred ni zbral na posamezen dan dovolj točk, da bi ekipo učiteljev premagal. Žal iz razreda v 

izzivu niso sodelovali 4 učenci. Pohvala pa večini, ki je izziv vzela zelo resno in odlično sodelovala. V 

spletni učilnici si lahko pogledate celotne rezultate za vse razrede in nekaj statistike. 

Zdaj pa k tekočemu tednu … 

Pripravljali se boste na ocenjevanje, ki ga bomo opravili v naslednjem tednu. Glede na to, da na 

ministrstvu za šolstvo razmišljajo o možnosti, da bi tudi vi prišli še za nekaj tednov v šolo, vas bom o 

natančnem poteku ocenjevanja obvestil v drugi polovici tedna.  

Jasno pa je, da boste morali pokazati koreografijo ANGLEŠKEGA VALČKA, ki smo jo vadili že v šoli pred 

začetkom karantene ter tudi že na daljavo. 

Vsak dan, ko imate na urniku pouk športa, ponovite koreografijo ob glasbeni spremljavi, poleg tega 

pa opravljajte še druge naloge, ki jih najdete v navodilih. Če imate kako vprašanje glede koreografije, 

me lahko povprašate prek elektronske pošte. 

Želim vam prijeten teden.  

Naloga 1: Ponovi plesne korake ANGLEŠKEGA VALČKA 

OSNOVNI KORAK: plesalci začnemo osnovni korak z desno naprej (1), levo premaknemo 

naprej in levo (diagonalno) (2), nato pa z desno priključimo (3). Sledi daljši korak z levo nazaj 

(1), z desno nazaj in desno (diagonalno) (2) in z levo še priključimo (3). 

Glej video  https://www.youtube.com/watch?v=XZqvD4Idyq0 od 2. do 11. sekunde.  

DESNI OBRAT: z desno stopimo desno in stopalo obrnemo za 45 stopinj (1), z levo stopimo 

levo od desne noge (stopalo 90 stopinj glede na začetno postavitev) (2), z desno priključimo 

(3). Sledi korak z levo nogo nazaj (peta – 45 stopinj) (1), desno nogo postavimo nekoliko 

desno od leve (2), z levo priključimo (3). Do tu smo naredili pol obrata. Oboje še enkrat 

ponovimo. 

Glej video  https://www.youtube.com/watch?v=XZqvD4Idyq0 od 23. do 30. sekunde.  

KOREOGRAFIJA: 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 
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Naloga 2: Praktično delo zunaj – opravi naslednji trening 

10 minut lahkotne hoje,  
5 minut lahkotnega teka, 
kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
atletska abeceda (srednji skiping, hopsanje – vsako 2x 10 metrov),  
izmenično 2 x (3 minute lahkotnega teka, 1 minuta srednjehitrega teka (kot v šoli) in 30 
sekund najhitrejšega teka),  
na koncu naredi še raztezne vaje za noge. 

 

Nalogo 2 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.       

 

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!!! 

 


