
ŠPORT – 6. A+C RAZRED FANTJE 

PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

POMEMBNO: dejavnost, ki ima ob sebi ta znak,  poslikaj (s 

telefonom) in mi jo pošlji preko aplikacije Viber (031 536 121) ali na 

bojan.novak@sola.velike-lasce.si. Število poslanih fotografij bom 

obravnavali kot tvojo prizadevnost pri pouku športa ali športnih 

izbirnih predmetov po povratku v šolo. 

Uvodni nagovor: 

Upam, da je za vami prijeten počitniško-praznični teden in ste si odpočili od šolskega dela na 

daljavo. Zaenkrat državni načrt predvideva, da boste šolsko leto zaključili na daljavo.  

Ocenjevanje pri pouku ŠPORTA: V prvem ocenjevalnem obdobju ste pridobili po 3 ocene, v 

drugem obdobju potrebujete še eno. Pred epidemijo smo pričeli sklop PLESA, a do 

preverjanja in ocenjevanja nismo prišli. Oceno v drugi konferenci boste tako pridobili s 

področja plesa. Do konca šolskega leta bom ocenil koreografijo ANGLEŠKEGA VALČKA.   

Če ne bo novih navodil, bomo ocenjevanje opravili v začetku junija. Našli bomo način, da 

ocenjevanje izpeljemo do konca. O datumu in načinu vas bom obvestil v drugi polovici maja.  

Do takrat bomo opravljali ure gibanja in športa na podoben način kot doslej. Čez kak teden 

bomo spet izvedli tedenski izziv, do takrat pa boste navodila dobivali za posamezne ure.  

Teden, ki je pred nami, bo posvečen SRČNEMU UTRIPU. Ob začetku tega obdobja si poglejte 

video, kjer je kolegica športna pedagoginja lepo razložila pomen spremljanja srčnega utripa.  

DEJSTVA: Srce poganja naše telo. Brez njegovega brezhibnega delovanja ni življenja. Mlado 

srce ponavadi deluje brezhibno, zaradi nezdravega načina življenja pa srcu v kasnejših 

starostnih obdobjih otežimo delo. Sedeči način življenja zelo negativno deluje na srce in 

krvožilni sistem. Tako kot moramo skrbeti za avto, stroje, naprave, je potrebo skrbeti tudi za 

naše srce. To se najbolj razveseli, kadar ga na primeren način obremenjujemo, saj se s tem 

krepi. Redna telesna dejavnost na naše srce zelo pozitivno vpliva. 

Naloga 1:  Poglej si video (nalog na koncu ni treba opraviti), nato pa opravi 

trening na naslednji strani ter izpolni tabelo: 

https://www.youtube.com/watch?v=99zveUfSJhg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2pGhETIfjpLmnJzf

dB7RcqwOrg3AdVVt87JoNC4SmzZ7AWiz7FwUz-Xcw 
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TRENING: 

POZOR! Po vaji, ki ima oznako srca (          ), si ročno izmeri srčni utrip. Glej 

navodila pod treningom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vzemi svinčnik in uro. 

Merjenje srčnega utripa: 

Poišči vratno žilo (slika 1) ali žilo na zapestju (slika 2). Meri utrip 15 sekund, dobljeno število 

pomnoži s 4. Tako dobiš srčni utrip na minuto.  

 

 

 

 

 Slika 1                             Slika 2 

Tvoje aerobno območje vadbe je nekje med 145 in 165 udarci na minuto. V katerem delu 

vadbe si vadil v tem območju?  

 

 

 

1. 3 minute lahkotnega teka,  
 
2. kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
 

3. atletska abeceda (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje, tek s 
poudarjenim odrivom –  3x 20 metrov vsako),  
 
4. (2 minuti lahkoten tek + 1 minuta hiter tek) – ponovi 3x, po vsaki 
ponovitvi vpiši srčni utrip 
 
    
 
 
 
 
 
5. 3 minute hoje (normalno hitro)  
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Tedenska naloga:  

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 … 

 

PREDPOČITNIŠKI TEDENSKI IZZIV: 

Skupina 6.a + 6.c se je zelo dobro odrezala, med sedmimi skupinami ste zasedli 2. mesto, 

zbrali 1194,21 točk na učenca. Sodelovali sicer le trije učenci iz 6.a razreda (Gašper, Lenart, 

Žan) in kar devet učencev iz 6.c (pogrešali smo le Marka in Martina). Upam, da ostanete tudi 

v maju športno aktivni. 

 

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!!! 


