
 

 

 
145 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    

  
 
PREDMET: ŠPORT  
UČITELJI ŠPORTA: Jadranka FOSTER, Milan SORŠAK, Vlado BAMBIČ 
RAZRED: 6. – 8.  
NAVODILO ZA DELO: 10. teden, od 25. do 29. 5. 2020 
 
V tem tednu se bomo izpopolnjevali  v nizkem štartu, šprintih in spodnjem odboju pri 
odbojki.  

ATLETIKA – NIZKI ŠTART 

Prostor za vadbo:  

V bližini svojega doma  poišči ustrezno površino za vadbo. 

Dolžina vadbišča/proge naj bo dolga med 20 in 30 metrov 

in čim bolj ravna. Dolžino vadbišča lahko tudi označiš. 

Štartno črto si označi s kredo, trakom ali s čim podobnim. 

Vadbišče je lahko neprometna ulica, kolovozna pot, travnik 

in podobno. Vadbišče naj bo čim bolj neobljudeno (vadba na šolskem dvorišču ni 

dovoljena!). Pred vadbo moraš preveriti, če na vadbišču morda ni kakšnih neravnin ali 

drugih »skritih pasti«, ki bi med vadbo privedle do zvina ali podobnih neljubih poškodb.  

Pred odhodom na vadbo si podrobno oglej video vsebine, ki so dodane. Za vadbo se 

moraš primerno obleči in obuti.  

 

Ogrevanje: TEK in GIMNASTIČNE VAJE 

Tekaški del ogrevanja: 2 min počasnega teka ali hitre hoje; 

                                       2 min teka s srednjo hitrostjo; 

                                       1 min hitrega teka. 

Če je mesto, kjer boš vadil, nekoliko oddaljeno od doma, predlagamo, da na poti do 

vadbišča opraviš tekaški del ogrevanja.  

Gimnastične vaje: drugi del ogrevanja so gimnastične vaje. Vaje opravi skladno z 

znanjem, ki ga že imaš (redne ure ali delo na daljavo). Predlagamo, da vaje izvajaš v 

smeri od zgoraj navzdol. Še posebej dobro opravi vaje za noge.  Prav tako opravi nekaj 

tekaških vaj atletske abecede, ki jih že poznaš: hopsanje, nizki ali visoki skiping, 

striženje. Vse tekaške vaje izvedi 1-krat, v dolžini 20 do 30 metrov. Nato izvedi še dve 

dolžini stopnjevanja hitrosti (začneš s počasnim tekom in postopno povečuješ hitrost). 

Začneš z visokega štarta in paziš, da ne razviješ prevelike hitrosti ter da se iztečeš v smeri 

teka. 

 

 

 

 

 



 

Glavni del: NIZKI ŠTART  

Pred začetkom vadbe si oglej VIDEO 3, kar ti bo pomagalo pri boljšem razumevanju 

tehnike. 

Nizki štart boš izvedel v dveh delih. 

1. DEL: V prvem delu vadbe boš 

izvedel od 3 do 5 ponovitev nizkega 

štarta, kjer bodi predvsem 

osredotočen na pravilno postavitev telesa in tehniko. Ni ti potrebno hiteti. V kolikor 

vadiš v družbi družinskega člana, naj te opozarja na morebitne napake.  

2. DEL: V drugem delu boš prav tako opravil od 3 do 5 ponovitev, glavni poudarek 

pa naj bo na tekoči izvedbi vseh štartnih povelij in hitrem reakcijskem času. V 

kolikor boš  v družbi družinskega člana, naj ti govori štartna povelja.   

Pri tehniki moraš biti pozoren na naslednje. 

Prvo štartno povelje: NA MESTA! 

Odrivna noga je spredaj, zamašna pa zadaj. Od štartne 

črte je stopalo prve noge oddaljeno približno za 1,5 do 2 

dolžini  stopala, razdalja med obema stopaloma pa je 

približno 1,5 stopala (oglej si sliko desno). Pozoren bodi 

tudi na postavitev rok in prstov za črto.  

 

 

Drugo štartno povelje: POZOR! 

Boke dvigneš visoko navzgor in premakneš težišče naprej. 

Maksimalno si skoncentriran na naslednje štartno povelje. 

Pogled je usmerjen naprej in v tla. 

 

Tretje štartno povelje: HOP oziroma kakšen drug znak za 

štart! 

Začetek teka, maksimalen odziv z gibanjem nog in rok. Težišče 

telesa je pomaknjeno močno naprej. Tečeš približno 10 metrov. 

Nato  se postopoma zaustaviš v liniji (se iztečeš). 

 

 

Svetovni rekord v teku na 100 metrov ima v lasti Usain Bolt (Jamajka) s časom 9,572 

sekund. Rekord je dosegel  16. avgusta 2009 na svetovnem prvenstvu v Berlinu 

(Nemčija). Pred vadbo si za motivacijo oglej VIDEO. 

https://youtu.be/_9Y3XRTMBYc
https://youtu.be/3nbjhpcZ9_g


 

Zaključni del: VAJE ZA RAZTEZANJE (»STRECHING«) 

Vaje so namenjene umiritvi,  mišice moramo dovolj dobro 

raztegniti po naporni vadbi. Nekaj idej lahko vidiš v tem VIDEU.  

Domov se odpravimo v hoji ali v počasnem teku. 

 

ODBOJKA – SPODNJI ODBOJ 

V preteklem tednu smo vadili zgornji odboj pri odbojki.  

Ta teden pa se bomo  izpopolnjevali v spodnjem odboju. Potrebujemo odbojkarsko žogo 
ali navadno žogo »balonarco«, ki jo prav gotovo imate doma. Za to vajo ne uporabljajte 
košarkarske ali nogometne žoge, ker sta za vajo pretežki. Poglej si video in poskusi 
narediti vaje čim bolj tehnično pravilno. Prav tako se preizkusi s spretnostnimi igrami na 
koncu videa. Po nekaj dneh vadbe poskušaj odbiti žogo pred seboj ravno ali z obratom 
za 180 º, ne da jo primeš, ali da pade na tla in šteješ odboje ter poročaš.  

Spodnji odboj: https://www.youtube.com/watch?v=i1fTC_MCY2s 

 

 

 

SPROSTILNE VAJE MED UČENJEM 

 Minuta za zdravje: https://www.youtube.com/watch?v=b640sr9XkJ4 

 Vaje za razbremenitev sedečega dela: 

https://www.youtube.com/watch?v=0daIraFEzD8 

 https://www.youtube.com/watch?v=xt9UeouOC1E 

 Joga za koncentracijo: https://www.youtube.com/watch?v=n8t3M9M9rlQ 

 Vaje za zdravo hrbtenico: https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8 

 Žongliranje: https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

 

  

https://youtu.be/IVt1KqKcYZk?t=14
https://www.youtube.com/watch?v=i1fTC_MCY2s
https://www.youtube.com/watch?v=b640sr9XkJ4
https://www.youtube.com/watch?v=0daIraFEzD8
https://www.youtube.com/watch?v=xt9UeouOC1E
https://www.youtube.com/watch?v=n8t3M9M9rlQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s


MOJE POROČILO O DELU: 

Poročilo o svoji vadbi pošljite do ponedeljka, 1. 6. 2020. 

Prosimo, da tedensko redno poročate o svojem delu po danih navodilih, saj bomo 
na podlagi vaših poročil o aktivnosti in teoriji rešenih testov oblikovali oceno iz 
športa na daljavo. 

Zapis športnih aktivnosti: 

Nizki štart sem vadil/-a ___________ v tednu. 

Moj srčni utrip po vadbi je bil__________. 

Povelja za nizki štart so: ________, ________, _________                 

Svetovni rekorder v šprintu na 100 m je _________________. 

Žogo mi je s spodnjim odbojem uspelo odbit ________ krat.                    

V 1 min naredim _____________ dvigov za trebušne mišice. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VELIKO USPEHOV PRI VADBI TI ŽELIMO.  
ČIMVEČ SE GIBAJTE IN OSTANITE ZDRAVI. 
 
                                                                                               Aktiv športnih pedagogov 

 


