
ŠPORT – 8. B RAZRED FANTJE 

PONEDELJEK, 25. 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.  

Bili ste najboljši razred, tako po številu sodelujočih učencev (skoraj vsi), kot po zbranih točkah in tudi po 

zmagah nad učitelji. Kljub temu, da niste premagali ekipe učiteljev (2:3), nagrado (uro športa po vaši 

izbiri) vseeno dobite, ker ste se res zelo trudili.  

Zdaj pa k naslednjemu tednu …  

Spet se po nekaj tednih vračamo h kraljici športov – atletiki. Vreme naj bi bilo prijetno, tako da bomo v 

naravi spet opravili nekaj atletskih vsebin. Danes bomo predvsem ponovili elemente atletske abecede, ki 

ste jih pri pouku športa utrjevali predlani, lani in letos. 

Naloga 1: Praktično delo zunaj – opravi naslednji trening 

OGREVANJE:  
5 minut lahkotne hoje,  
3 minute hitre hoje,  
3 minute lahkotnega teka,  
2 minuti hitrega teka  
kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
GLAVNI DEL: 
atletska abeceda – HOPSANJE (3x 10 metrov),  
atletska abeceda – VISOKI SKIPING (3x 5 metrov), 
atletska abeceda – TEK S POUDARJENIM ODRIVOM (3x 20 metrov) 
teki iz NIZKEGA ŠTARTA: najdi dva primerna rekvizita (najboljša so drva – polena) in steči v kratek 
šprint iz nizkega štarta (3x 10 metrov) 
STOPNJEVANI TEK – 2 minuti počasi + 1 minuta srednje hitro + 30 sekund najhitrejši tek (dvakrat 
ponovi). 
ZAKLJUČNI DEL:  
3 minute počasne hoje + raztezne vaje za mišice nog. 
 

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 (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 v prvih tednih 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!!! 


