
ŠPORTNI DAN
 

ŠPORTNOVZGOJNI KARTON
 
 
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 -  8. RAZRED
SREDA, 22. 4. 2020 -  7. RAZRED
ČETRTEK, 23. 4. 2020 -  9. RAZRED IN 6.A, 6.D
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APRIL 2020,  ZA AKTIV ŠPORTA PRIPRAVILA MATEJA PEČAR



VSAKOLETNO TESTIRANJE TOKRAT
MALO DRUGAČE
Verjamem, da boste testiranje vzeli za izziv in
pošteno vpisali dosežene rezultate. K vadbi
povabi tudi brata, sestro, mogoče izziv sprejmejo
tudi starši.

Prav ste prebrali. 
Danes boste kar doma, s
pomočjo družinskih članov,
izvedli testiranje za športno
vzgojni karton.

NADZOR IN MERJENJE
Super bi bilo, če bi starši lahko prevzeli vlogo
strogih učiteljev in doslednih merilcev.

VAŠA NALOGA JE.. .
... da že znane vaje, seveda v prilagojenih
okoliščinah, izvedete čim bolje ter da rezultate
pravilno vpišete v karton.



NALOGA
DO PETKA

24. 4. 2020 

Priložiš lahko tudi kakšno sliko.

Vaje prilagodi prostoru.

Natančno preberi navodila.

Pazi na varnost.

Vadi v primerni športni opremi.

Izpolnjen karton slikaj in ga do petka,
24. aprila 2020 pošlji učitelju ali
učiteljici športa:
- mateja.pecar@guest.arnes.si
- tanja.gabrijel@os-skofljica.si
- igor.repse@os-skofljica.si
- andraz.pahor@os-skofljica.si
 

 



NO, PA ZAČNIMO ...

Poskrbi za osebno higieno in popij
malo vode. Nato sledi razgibavanje.

 
1. naloga

POZDRAV SONCU
verjetno si že slišal/a, da ta vadba

razgiba celo telo in tako športni dan
bolj uspešen bo.

 
https://univerza.mojaxis.si/pozdrav-soncu/

 
 
 
 
 
 

Lahko pa se ogreješ z vajami, ki jih delamo v šoli.

DOBRO 
JUTRO#
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April je mesec za testiranje za
športnovzgojni karton

2. naloga
Osveži spomin, 

kako se izvaja vaje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MPJOm5GeBp0
 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI

 
3. naloga

Prepiši ali natisni si obrazec 
na naslednji strani 

v katerega boš sproti
vpisoval/a dosežene rezultate.
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ATT –
TELESNA TEŽA

Stopi na tehtnico in 
odčitaj rezultat.
 
53,4 kg zapišemo 534

ATV – TELESNA
VIŠINA 

Stopi do podboja vrat,  vzemi
trikotnik ali knjigo, grafitni
svinčnik,  katerega sled boš po
merjenju lahko izbrisal,  in se
izmeri.  Zagotovo imaš delavski
meter ali pa  se potrudi s
šolskim ravnilom, …
163,3 cm zapišemo kot 1633

AKG – KOŽNA
GUBA

Ker doma nimaš naprave,
ki ji rečemo KALIPER, naj te
nekdo od staršev prime
malo nad komolcem in
odmeri z ravnilom (mm)
koliko maščobnega tkiva
imaš.
14 pomeni 1 cm in 4 mm...

PRED TABO JE 
11 TESTOV. 
 
ZAČNI Z
NAJLAŽJIMI 
 
(4. NALOGA) 



Da bodo rezultati čim boljši, je
pomembna tudi zdrava prehrana

5. naloga
Pripravi si kvaliteten zajtrk:

kosmiči z mlekom ali jogurtom, sadje in
zelenjava, jajca, kruh … 
in ne pozabi na vodo. 

Popij vsaj en kozarec vode ali čaja.
 

6. naloga
Pospravi vsaj 

eno sobo ali prostor.
 
.

Povej mi kaj ješ, in povem ti, kdo si.



VSAKO VAJO PONOVI
10X ALI 

DRŽI POLOŽAJ 10 SEKUND
 

OGREVANJE

7. naloga
Ogrej se z 10-minutnim tekom. Lahko greš proti
gozdu, na travnik ali pa si izbereš traso okrog hiše.
 
Če ne zmoreš, iz teka preidi v hojo in nazaj v tek.
 
Nadaljuj z vajami za raztezanje ter atletsko abecedo.
 
Lahko si pomagaš s spodnjim posnetkom:
 
https://www.youtube.com/watch?v=QEENvYdRDO0

 
 



KAJ POTREBUJEŠ:

 

meter ali približek - stopalo, korak …

 

širši stol in klop ali klado, sod, betonsko cvetlično
korito …

 

kamenčke, kljukice, kakšno vrv ali palico

 

uro ali štoparico

#dobravolja

 

MOBITEL, da poslikaš svojo vadbo



VPIS V KARTON
Nalogo naredi 2 krat, 

vpiši boljši rezultat.

DPR – 
DOTIKANJE PLOŠČE Z
ROKO

Rekviziti: 
Jedilna miza, stol, štoparica, dva okrogla podstavka (variante - krog iz
papirja, na jedilno mizo nariši s svinčnikom dva kroga s premerom 20
cm,..), robova kroga sta oddaljena 61 cm.

Opis naloge:
Sedi za mizo. Slabšo roko položi na sredino med obema krogoma, drugo
roko pa na krog na nasprotni strani. Na znak "zdaj" z boljšo roko začni, kar
najhitreje, izmenoma dotikati obeh krogov. 
 
Vsak dotik obeh krogov šteje eno točko. Čas testiranja je 20 sekund.
 
Šteješ lahko sam, ali pa ti pomaga kdo v družini, pri merjenju oziroma
štetju. Štejejo se le dotiki kroga na tisti strani, na kateri si držal roko na
začetku. 



VPIS V KARTON
Rezultat vpiši v cm - npr. 205.

SDM – 
SKOK V 
DALJINO Z MESTA

Rekviziti:
Preproga, 
ravnilo ali kakšen drugi pripomoček za označitev
daljine skoka,
meter.

Naloga: 
Odriv moraš narediti z obema nogama hkrati. Ne
smeš se vzpeti na prste ali poskočiti pred odrivom.
Opraviš tri skoke, izmeri in vpišite najdaljšega.
Merimo najbližji odtis pete od črte odriva. 
 



VPIS V KATON
V  okence s tremi predalčki, vpiši čas

izvajanja naloge, npr. 058 kar  pomeni, da si
nalogo opravil

v 5 sekundah in 8 desetinkah. 
 

Če je rezultat nad 10 sekund se vpisuje 113,
kar pomeni 11 sekund in 3 desetinke.

PON– 
POLIGON NAZAJ

Rekviziti:  
Potrebuješ prostor v dolžini 5 m. Oviro (hlod, klop, stol), štoparico. 
 
Naloga: 2 m od štartne črte postavi oviro (blazino, plastično ali
kartonasto škatlo…) v višini vsaj 30 cm.  4 m od štartne črte postavi
stol in na koncu še oznako za ciljno črto.

Opis naloge: 
Postavi se na vse štiri tik pred štartno črto, s hrbtom si obrnjen
proti zaprekam. In ker švedske skrinje nimaš, se znajdi. Na
znak zdaj, čim hitreje premagaj –preplezaj prvo oviro, nato
greš pod stolom in do ciljne črte. 
POZOR! Z rokami ne smeš drseti, nazaj lahko gledaš samo
med nogami. Naloga je končana, ko prideš z obema rokama
čez ciljno črto. 



VPIS V KARTON
 Napiši število pravilno
izvedenih ponovitev.

DT– 
DVIGANJE TRUPA

Rekviziti
Podloga, štoparica. 
 
Naloga
Uleži se na podlogo s pokrčenimi nogami pod pravim kotom. 
 
Namesto letvenika lahko uporabiš sedežno garnituro, fotelj ali pa
ti kdo drži stopala. Roke so prekrižane na prsih z dlanmi na
nasprotnih ramenih. Dviguješ se do seda, tako da se s komolci
dotakneš stegna, sledi vračanje v ležeči položaj. S sredino hrbta
se moraš dotakniti podlage. 
 
Nalogo delaš 60 sekund. V okenca pa napiši število pravilno
izvedenih ponovitev.
 



VPIS V KARTON
Vpišeš dosežene cm.

Če prideš s prsti do stopal je
40 cm.

Rekviziti:
Klopca ali stol. 
Označi si skalo (merilo), kjer boš izvajal to nalogo (v višini
prstov oz. roba klopi je 40 cm, navzdol pa gremo proti 80
cm. 
 
Naloga:
Bos stopi na klopco ali stol in s stegnjenimi nogami, pri
čemer so stopala vzporedno, potisni ploščico, palico, ki jo
drži merilec, počasi čim nižje. Giba ne izvajaj sunkovito.
Odčitaj globino in jo zapiši.

PRE – 
PREDKLON 
NA KLOPCI



VPIS V KARTON
čas v sekundah, 23 sek = 23,

1 minuta in 10 sek =70

VZG– VESA V ZGIBI

Rekviziti:
Najdi drog. To je lahko nosilec vrvi za sušenje
perila ali pa ne predebela veja, vzporedna s
tlemi.
 
Naloga:
S podprijemom se primi za izbrano prečko in
vztrajaj v zgibi z brado nad prečko čim dlje. 
Pri dveh minutah pa le odnehaj. Dovolj bo.



ZASLUŽEN
ODMOR

KONEC ODMORA 

Saj veš, da na koncu pride
najboljše.

 
Sledi tek.

 

Če si pripravljal/a teren in
opravil/a vse teste do
sedaj, si si zaslužil/a odmor.
Umij si roke, popij kozarec
vode in si malo odpočij ...



VPIS V KARTON
rezultat zaokrožiš na desetinke,

10,15= 102
9 sekund in 55 stotink = 096

TEK
60 METROV

Razdaljo 60 m lahko izmeriš z normalnimi
hodnimi koraki 
(dva tvoja koraka merita približno 1 meter).
 
Označiš startno in ciljno črto. 
 
Časomerilec stoji na ciljni črti in da (če nimate
štarterja) z zamahom dvignjene roke navzdol
znak za start.
 
Teci hitro, hitreje, najhitreje ...



VPIS V KARTON
Dobljen čas pretvori v sekunde,

2 minuti in 35 sekund =
155

TEK 
NA 600 M

Pojdi na travnik ali v gozd ter izmeri razdaljo
600 metrov. 
Če imaš možnost si razdaljo izmeri z GPS
napravo (pametna ura, telefon, kolesarski
števec).  
Izmerjeno razdaljo skušaj preteči čim hitreje!
 
Potrudi se saj je to zadnja naloga!



OPRAVIL/A SI VSE NALOGE, LE
ŠE RAZTEGNITI SE MORAŠ.

 
 SEDAJ PA POŠLJI DOKAZ
VADBE ŠE UČITELJU/ICI

ŠPORTA. 
 

IZMERJENI REZULTATI
SICER NISO REALNI, SMO SE PA

RAZGIBALI, SE
POMERILI MED SABO IN

PREDVSEM UŽIVALI.

                    ZMAGA
zdrav duh v zdravem telesu


