
Predmet ŠPORT – navodila za delo na daljavo (04.05. – 08.05.2020) 

Učenke tudi v tem tednu spodaj zapisano izvajate predvidoma v dneh, ko imate ŠPORT na urniku. Seveda lahko tudi večkrat.  

 

TEORIJA 

V sklopu atletike bomo nadaljevale s TEKOM. Preizkusi se v kvizu.  

 

 

PRAKTIČNI DEL  

*** pomembno je, da zunaj aktivnost izvajaš sama (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.  

o Ogrevanje: 

• Gimnastične vaje - 10 različnih gimnastičnih vaj, ki jih poznaš iz šole, vsaka naj ima 10 ponovitev (od glave do pete), primer: 

 

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) 

 

 

 

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


 

o Glavni del:  

Izberi nivo vadbe, ki je najbližje tvojim sposobnostim. Če si izbrala preveč zahteven nivo ga pač ustrezno skrajšaj in kakšno vajo spusti. Velja tudi obratno – če si izbrala 

premalo zahteven nivo in ti ob koncu ostaja še dovolj energije, potem kašno vajo ponovi oz. podaljšaj. 

FARTLEK 

LAŽJI NIVO 
 Naloga/vaja Čas Opis/število ponovitev 

1. Lahkoten tek  2min Tek za ogrevanje. 

2. Vaje za izboljšanje tehnike teka  3min Atletska abeceda, 10 vaj 

3. Lahkoten tek s pospeševanji 3min Vmes opravi 2–3 pospeševanja. 
Pospeševanje – iz počasnega hitrost stopnjuj v hiter tek (20 -30 m) 

4. Sklop vaj za moč (trebušne in hrbtne mišice) 5min Počitek med vajami 30 sekund 

 
 

 

  

Deska 30 sekund Dotik pet - 20x  Dvig roke in noge (diagonalno) – 10x Trebušnjaki (boksarski) – 15x 

5. Hiter tek v klanec  Odvisno od naklona 30 – 50m v klanec, hoja nazaj,  ponovi 2 – 3x 

6. Počasnejši tek  2min Tek za ddih 

7. Sklop vaj za moč (roke in ramenski obroč) 5min Počitek med vajami 30 sekund 

 

  

 

  
 Sklece – 10x Sklek (poišči deblo/oporo) – 10x  Gosenica – 10x Sklece z naklonom – 10x 

8. Živahen tek, 90% maksimalne hitrosti 3min Trajanje 15–20 sekund, ponovi 2 -3x, vmes počitek - 1 min hoje  

9. Zmerno hiter tek 3min Srednja hitrost 

10. Lahkoten iztek  3min Počasi, ohlajanje 
 Skupaj 30min  



 

SREDNJI NIVO 
 Naloga/vaja Čas Opis/število ponovitev 

1. Lahkoten tek  3min Tek za ogrevanje 

2. Vaje za izboljšanje tehnike teka  3min Atletska abeceda, 12 vaj 

3. Lahkoten tek s pospeševanji 5min Vmes opravi 3 - 4 pospeševanja 
Pospeševanje – iz počasnega hitrost stopnjuj v hiter tek (30 - 40 m) 

4. Sklop vaj za moč (trebušne in hrbtne mišice) 5min Počitek med vajami 30 sekund 

 
 

 

  

Deska 45 sekund Russian twist - 20x 
 

Dvig roke in noge (diagonalno) – 10x 
Trebušnjaki (boksarski) – 

15x 

5. Hiter tek v klanec  Odvisno od naklona 40 – 60m v klanec, hoja nazaj,  ponovi 2 – 3x 

6. Počasnejši tek  3min Tek za ddih 

7. Sklop vaj za moč (roke in ramenski obroč) 5min Počitek med vajami 30 sekund 

 

  

 

  
 Sklece – 10x Sklek (poišči deblo/oporo) – 10x  Gosenica – 10x Sklece noga na nogi – 10x 

8. Živahen tek, 90% maksimalne hitrosti 3min Trajanje 20 - 25 sekund, ponovi 3x, vmes počitek - 1 min hoje  

9. Zmerno hiter tek 5min Srednja hitrost 

10. Lahkoten iztek  3min Počasi, ohlajanje 

 Skupaj 35min  

 

 

 

 



VIŠJI NIVO 
 Naloga/vaja Čas Opis/število ponovitev 

1. Lahkoten tek  5min Tek za ogrevanje 

2. Vaje za izboljšanje tehnike teka  3min Atletska abeceda, 12 vaj 

3. Lahkoten tek s pospeševanji 5min Vmes opravi 5  pospeševanj 
Pospeševanje – iz počasnega hitrost stopnjuj v hiter tek (60 m) 

4. Sklop vaj za moč (trebušne in hrbtne mišice) 5min Počitek med vajami 30 sekund 

 
 

 

  

Deska z dvigom noge 1 minuta Trebušnjaki komolec koleno-20x  Dvig roke in noge (diagonalno) – 20x Trebušnjaki (boksarski) – 20x 

5. Hiter tek v klanec  Odvisno od naklona  60 – 100m v klanec, hoja nazaj,  ponovi 3x 
6. Počasnejši tek  5min Tek za ddih 

7. Sklop vaj za moč (roke in ramenski obroč) 5min Počitek med vajami 1 minuta 

 

  

 

  
 Sklece – 15x Sklek (poišči deblo/oporo) – 15x  Skleca s ploskom – 10x Sklece komolec koleno – 10x 

8. Živahen tek, 90% maksimalne hitrosti 5min Trajanje 30 sekund, ponovi 3x, vmes počitek - 1 min hoje  

9. Zmerno hiter tek 5min Srednja hitrost 

10. Lahkoten iztek  3min Počasi, ohlajanje 

 Skupaj 41min  

 

Zaključek: 
Raztezne vaje za roke, noge in trup, tukaj izbereš po 3 za vsak del telesa, vsako vajo zadržiš 20 sekund. 



 


