
ŠPORT – 9.ab RAZRED FANTJE 

DELO V TEDNU 23. – 27. MAREC 2020: 

SREDA, 25. 3. 2020 

Naloga 1: Pridruži se naslednjemu treningu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUXXw5-z3w8 

Namig: preskoči prve štiri minute.       

 

Naloga 2:  

Priprava na testiranje Športno-vzgojni karton: 

Naredi: 

- 3 skoke v daljino z mesta (priporočam garažo ali hodnik, zraven položi meter), 

- 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. 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga v spletni učilnici) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje tri besede: 

TVOJE IME, IME TVOJE MAME, KRAJ, KJER ŽIVIŠ 

 

DEVETARSKI IZZIV: 

Povabi nekoga s seboj na vadbo, naj te fotografira med delom. Pošlji 

fotografijo na učiteljev viber (031 536 121). V navodilih za naslednjo uro pa 

bomo potem tukaj spodaj dodajali kake fotke vaših sošolcev med vadbo. 

Tako bomo vsaj malo v stiku, da ne pozabimo eden na drugega. Sprejmeš?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUXXw5-z3w8


PETEK, 27. 3. 2020 

Naloga 1: Za ogrevanje se pridruži naslednjemu  treningu: 

https://www.youtube.com/watch?v=BR0jT6JxH-o 

Naloga 2:  

Priprava na testiranje Športno-vzgojni karton: 

Naredi: 

- nekaj metrov gibanja v opori na rokah in nogah (poligon nazaj) v smeri proti kavču v dnevni 

sobi ali proti svoji postelji, nato pa z nogami naprej splezaj na kavč/posteljo. Tako kot 

naredimo v šoli pri prvi oviri. Nato povadimo še drugo oviro. Postavi nasproti dva stola, nanju 

položi metlo, da dobiš oviro, pod katero boš zlezel. Nato spet naredi nekaj metrov gibanja 

nazaj v opori, spodlezi pod metlo in naredi še kak meter gibanja v opori. Tako kot naredimo v 

šoli pri drugi oviri. Vsako od vaj ponovi 3 do 5-krat.  

- 3 serije po 30 rahlih dvigov trupa leže na tleh. Noge dvigni od tal in jih pokrčene v kolenih 

položi na kavč. Nato delaj rahle dvige (pribl. 10 cm), tako da začutiš napetost v trebušnih 

mišicah.  

Naloga 3: Danes bomo ponovili nekaj teorije, tokrat KOŠARKO (pritisni na 

povezavo in reši kviz):  

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=portne-igre-koarka 

In zdaj, prosim, izpolni še tole kratko anketo, da bom lažje načrtoval delo na daljavo v 

prihodnjih tednih.  

Povezava do ankete: 

https://www.proprofs.com/survey/t/?title=fvf3x 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEOBVEZNA NALOGA 1: 

Nadarjeni in gibanja željni (predlagam, da to naredite med vikendom!): 

https://www.youtube.com/watch?v=bdCX8Nb_2Mg 

NEOBVEZNA NALOGA 2: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga v spletni 

učilnici) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje tri besede: 

KORONA, OSTANI DOMA, ZMOREMO 

https://www.youtube.com/watch?v=BR0jT6JxH-o
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=portne-igre-koarka
https://www.proprofs.com/survey/t/?title=fvf3x
https://www.youtube.com/watch?v=bdCX8Nb_2Mg

