
ŠPORT – 8. B RAZRED FANTJE 

TOREK, 2. 6. 2020 

ZADNJA URA ŠPORTA NA DALJAVO 

Danes, na zadnjo uro športa na daljavo, imaš dve nalogi: 

- Reši spodnjo anketo (domača naloga). 

- Po lastni presoji bodi danes vsaj pol ure gibalno aktiven. Nekaj predlogov: hitra hoja, 

tek, kolesarjenje, igranje skrivalnic, razne igre z žogo, atletska abeceda, vožnja skiroja 

(ne električnega      ), rolanje, badminton, tenis, skoki čez kolebnico … 

Domača naloga – izpolni tabelo in jo kot sliko pošlji na elektronski 

naslov ali preko aplikacije Viber:  

MOJA VPRAŠANJA … TVOJI ODGOVORI … 

IME IN PRIIMEK:  
 

Kako pogosto si bil v času epidemije telesno 
aktiven (vsaj pol ure v enem kosu in tako, da si 
se spotil in zadihal) – obkroži! 

a. manj kot 2x tedensko 
b. 2 do 4x tedensko 
c. 5x tedensko ali več 

Naštej tri najbolj pogoste gibalne aktivnosti, s 
katerimi si se v prostem času ukvarjal: 

- 
- 
- 

Oceni, kako pogosto si v spletni učilnici odprl 
navodila za uro športa: 

a. Vedno 
b. Skoraj vedno (pribl. 90 do 99%) 
c. Pogosto (pribl. 75 do 89%) 
d. Večinoma (pribl. 50 do 74%) 
e. Redko (pribl. 30 do 49%) 
f. Zelo redko (pribl. 10 do 29%) 
g. Skoraj nikoli (pribl. do 10%) 

Oceni, kako pogosto si opravil naloge iz 
spletne učilnice (naloga 1 in 2): 

a. Vedno 
b. Skoraj vedno (pribl. 90 do 99%) 
c. Pogosto (pribl. 75 do 89%) 
d. Večinoma (pribl. 50 do 74%) 
e. Redko (pribl. 30 do 49%) 
f. Zelo redko (pribl. 10 do 29%) 
g. Skoraj nikoli (pribl. do 10%) 

Kako v celoti ocenjuješ zanimivost nalog iz 
spletne učilnice za šport? 

a. Odlično (5) 
b. Prav dobro (4) 
c. Dobro (3) 
d. Zadostno (2) 
e. Nezadostno (1) 

Katera naloga (trening, ura …) iz spletne 
učilnice za šport ti je najbolj ostala v spominu 
iz časa dela na daljavo? Zakaj? 

 

Se ti je zdelo, da je ob vsem ostalem delu za 
šolo (za druge predmete) pouk športa 
predstavljal (obkroži): 

a. Nepotrebno dodatno breme 
b. Prijetno popestritev 
c. Drugo (napiši):  

 
 

Tabelo lahko izpolniš tudi v wordu (vpišeš manjkajoče podatke in z eno barvo označiš izbrani odgovor 

(kjer je treba sicer obkrožiti). 

Hvala za vašo povratno informacijo. Kdor naloge ne bo izpolnil in poslal, bo moral tabelo izpolniti v 

šoli (med poukom športa).  



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!!! 


