
 

Predmet ŠPORT – navodila za delo na daljavo (6.4. – 10.4.2020)  

Učenke tudi v tem tednu spodaj zapisano izvajate predvidoma v dneh, ko imate ŠPORT na urniku. Seveda lahko tudi večkrat. Delo na domu je razdeljeno na dva sklopa: 
teoretični in praktični del.   

TEORIJA: 

FARTLEK 

Fartlek je metoda za povečanje vzdržljivosti pri teku. Je vadba, pri kateri se menjavajo hitrosti teka in dodajajo druge športne vsebine. Prvi si ga je leta 1937 zamislil švedski 

trener tekačev krosa Gosta Holmer (po njem se imenuje mehka tekaška proga iz mešanice peska in žaganja – Holmerjeva steza).  

Bistvo te metode vadbe je vzdržljivostna vadba v naravnem okolju. Osnovna značilnost in bistvo fartleka je univerzalnost, saj lahko poleg različnih vzdržljivostnih vsebin 

vključuje tudi številne druge (različne oblike vaj za moč, vaje za tehniko teka, sprinte, teke v klanec itd.). Fartlek je univerzalno sredstvo za razvoj celostne tekaške 

pripravljenosti, zaradi česar je danes v športni praksi ena od najbolj priljubljenih in splošno uporabnih metod za razvoj vzdržljivosti. 

Samopostrežni način vadbe 

Vsebina fartleka naj bo posledica vašega navdiha za vadbo Tisti, ki mu primanjkuje tekaške hitrosti naj v vadbo vključil krajše teke in teke v klanec, tisti, ki mu manjka 
kilometrina, pa daljše teke. Vsak si torej svojim ciljem in stanju treniranosti prilagodi vsebino, razpored in okoliščine (teren), tako kot mu najbolje ustreza. Zaradi širokih 
možnosti izbire vsebin in drugih parametrov vadbe je fartlek koristna vadba za različno trenirane tekače, za mlade in izkušene – za vsakogar torej.  

Fartlek lahko izvajamo na različnih podlagah (asfalt, pesek, trava, gozd,…) in terenih (na ravnem, na klancih, z naravnimi ovirami) itd. Vsebuje lahko zelo različne tekaške in 
tudi ne tekaške vsebine. Vsebine izberemo in prilagodimo glede na cilj vadbe in naše sposobnosti. Tudi vadba na trim stezah je kot nalašč za izvedbo odličnega fartleka. 
Izvedbo prilagajamo okoliščinam v naravi in razpoloženju. Okvirno si določimo tudi čas trajanja vadbe. Fartlek vedno zaključimo s počasnim tekom.  

Primer 

1. Lahkoten 3 minut, tek za ogrevanje 
2. Raztezne vaje in nekaj vaj (poskokov) za izboljšanje tehnike teka (atletska abeceda) 
3. Lahkoten tek (3 minute); vmes opravimo 2–3 pospeševanja v hiter tek (20 -30 m) 
4. Sklop vaj za moč (trebušne in hrbtne mišice) 
5. 2 – 3 hitri tek 30 – 50 m v klanec; počitek, hoja nazaj 
6. 3 minute teka za oddih in sklop vaj za moč (roke in ramenski obroč) 
7. 2 -3 živahni teki,  trajajoči 15–20 sekund, povezani z enominutnim počitkom v obliki hoje 
8. 3 minute teka po valovitem terenu (tempo: zmerno hitro) 



9. Lahkoten iztek (3 minute) 

Posamezne naloge lahko izpustimo in večkrat ponavljamo druge, tako da zapolnimo čas, ki smo ga predvideli za vadbo. Vsebine izbiramo in prilagajamo glede na cilj vadbe, 
stanje treniranosti in starost. 

Preizkusi svoje znanje v kvizu. 

PRAKTIČNI DEL  

*** pomembno je, da zunaj aktivnost izvajaš sam (v družinskem krogu), brez druženja s sošolci in osebami, ki jih srečaš (varnostna razdalja)!!!  

Več na: https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2.  

Vadba poteka zunaj, zato v primeru slabšega vremena aktivnost prestavi za kakšen dan.  

 

 

 

Ogrevanje: 

 

 Vsebina Trajanje 

1. Lahkoten tek v pogovornem tempu 3 – 5 minut 

2. Gimnastične vaje - 10 različnih gimnastičnih vaj, ki jih poznaš iz šole, vsaka naj ima 10 ponovitev (od glave do pete), primer: 5 minut 
 1. Kroženje z glavo v obe smeri 

2. Kroženje z obema rokama naprej in nazaj (s poskokom) 
3. Kroženje v komolcih 
4. Zamahi z rokama nazaj v višini ramen (2x iztegnjeno, 2x pokrčeno)  
5. Odkloni v stran (ena roka uprta v bok, druga v vzročenju) 

6. Kroženje z boki v obe smeri 
7. Predklon, zaklon 
8. Kroženje z nogo v kolčnem sklepu naprej in nazaj 
9. Kroženje v kolenih v obe smeri  
10. Kroženje z gležnji (+mlinček, zapestja) 

3. Vaje za izboljšanje tehnike teka, atletska abeceda, 10 – 12 vaj 3 - 5 minut 

 

 

 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mjy4njkyoq2y1d
https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2


 

Glavni del:  

Izberi nivo vadbe, ki je najbližje tvojim sposobnostim, izvajaj jo na čim bolj pestrem terenu (ravnine in klanci). Če si izbrala preveč zahteven nivo ga pač ustrezno skrajšaj in v 

vadbo vključi več hoje. Velja tudi obratno – če si izbrala premalo zahteven nivo in ti ob koncu ostaja še dovolj energije, potem vadbo podaljšaj. Četudi ti ne bo šlo po načrtu 

– ne obupaj, vse kar narediš je bolje kot nič!!! 

 

 

 Aerobno Ponovitve Skupaj 

 
LAŽJI NIVO 

 
Lahkoten tek v pogovornem tempu – 5 minut 

 
2 minuti počasi (lahko hoja), dokler se ne zmanjša srčni utrip in 
dihanje ne umiri 

 
3 x 

 
21 min 

 

 

 Aerobno Ponovitve Skupaj 

SREDNJI 
NIVO 

 
Tek v zmernem tempu – 7 minut 
(okrog 60 - 70 % maksimalne hitrosti) 

 
3 minute počasi, dokler se ne zmanjša srčni utrip in dihanje ne 
umiri 

 
3 x 

 
30 min 

 

 

 Aerobno Ponovitve Skupaj 

 
VIŠJI NIVO 

 
Tek v zmernem tempu – 10 minut 
(okrog 70 - 80 % maksimalne hitrosti) 

 
3 minute počasi, dokler se ne zmanjša srčni utrip in dihanje ne 
umiri 

 
3 x 

 
39 min 

 

 



Zaključek: 

o Raztezne vaje za noge - izberi 5 vaj, vsako vajo zadržiš 20 sekund 
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