
ŠPORT – 7. A RAZRED FANTJE 

DELO V TEDNU 14. – 17. APRIL 2020: 

TOREK, 14. 4. 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. 

 

Danes je vreme spet manj primerno za zunanjo vadbo, zato bomo uro športa opravili notri. 

Naloga 1: Opravi naslednje vaje na stopnicah  

OGREVANJE:  

Dvakrat se sprehodi po stopnicah gor in dol (oziroma naredi med 30 in 50 stopnic navzgor in 

toliko tudi navzdol) 

GLAVNI DEL:  

Po stopnicah navzgor opravi naslednje naloge (približno 8 stopnic): 

1. Sonožni skoki po eno stopnico (3x) 

2. Hoja v opori po vseh štirih (3x) 

3. Sonožni poskoki 2x naprej, 1x nazaj (2x) 

4. Srednji skiping (3x) 

5. Hoja po eno stopnico bočno (v desno) (3x) 

6. Hoja po eno stopnico bočno (v levo) (3x) 

7. Poskoki sonožno: prva stopnica skupaj, druga narazen … (3x) 

8. Hoja čez tri stopnice (ob koraku raztezna vaja – izpadni korak) (2x) 

 

Naloga 2: Povadi dva elementa iz športno-vzgojnega kartona (Predklon na 

klopci in dotikanje plošče z roko (taping) 

- 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. 

UMIRITVENI DEL: raztezne vaje za mišice rok in nog. 

 

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 … 

 

Če bi bili normalno v šoli, bi v tem tednu (petek) izvedli 3. dobrodelni tek Hočem – zmorem – 

tečem. Zato poskušaj v tem tednu, ko se vreme izboljša, narediti kak tekaški trening (npr. 15 

minut neprekinjenega teka). 

 


