
 

 

 
145 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    

  
 
PREDMET: ŠPORT  
UČITELJI ŠPORTA: Jadranka FOSTER, Milan SORŠAK, Vlado BAMBIČ 
RAZRED: 6.–8.  
NAVODILO ZA DELO: 11. teden, od 1. do 5. 6. 2020 
 
Ta teden je na vrsti vadba za koordinacijo gibanja in vadba skočnosti. Še vedno pa velja, da se 
čim več gibamo v naravi: 

• tempo hoja v naravi ali bližnjem gozdu,  
• tek, 
• kolesarjenje (ne adrenalinsko) v bližini doma ali rolanje, 
• 2–3-krat tedensko opravi še sonožne poskoke s kolebnico in vadbo na koordinacijski 

črti, 
• sprostilne vaje in vaje za razbremenitev sedečega položaja delaj med odmori za učenje. 

 

GIBALNA VADBA – KOORDINACIJSKA ČRTA 

Prostor za vadbo  

Za vadbo potrebuješ zelo malo prostora, le dva do pet metrov ravne površine. Vadbo 

lahko izvajaš na domačem dvorišču, v primeru slabega vremena pa tudi v domači garaži 

ali na pokriti terasi (vadba na šolskem dvorišču še vedno ni dovoljena).  

Potrebujemo ravno gladko površino in kredo, oziroma kose izrezanega kartona (glej 

spodnjo sliko). 

 

 

Pred vadbo 

Podrobno si oglej video vsebine, ki so dodane. Priporočljivo je, da imaš pri sebi tudi 

prenosni telefon, saj si boš tako lahko tik pred vadbo še enkrat ogledal tehniko 

posameznih vaj. 

 Ogrevanje: TEK in GIMNASTIČNE VAJE 

Pred vadbo se moraš dobro ogreti s tekom in gimnastičnimi vajami, ki jih že poznamo. 

Glavni del:  

Koordinacijska črta: Dobro si oglej VIDEO in si od 30 

različnih vaj izberi 6–10 vaj, ki so ti najljubše. Vsako vajo boš 

izvajal po 2−3-krat.  

Glede na pogoje, ki jih imaš, se boš odločil za eno od spodaj 

navedenih načinov vadbe. 

- Vaje lahko izvajaš v gibanju naprej (kot je prikazano v 

videu). Črta naj bo v dolžini 4−5 metra. Naredil boš 2–3 ponovitve pri vsaki vaji. 

- Vaje pa lahko izvajaš tudi na mestu (če imaš manj prostora). V tem primeru boš 

vsako izbrano vajo izvajal 20–30 sekund po 2–3 ponovitve. 

https://youtu.be/rWqXE7Z5P4c?t=16


Skakalni ninja  https://youtu.be/81HyLLe5HIU?t=106  

 

 

Zaključni del: VAJE ZA RAZTEZANJE (STRECHING) 

Vaje so namenjene umiritvi, da mišice po naporni vadbi dobro raztegnemo. 

 

 

 

 

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 
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MOJE POROČILO O DELU: 

Poročilo o svoji vadbi pošljite do ponedeljka, 8. 6. 2020. 

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

Zapis športnih aktivnosti: 

Kolikokrat v tednu si vadil/-a na koordinacijski črti? ___________  

Kolikokrat v tednu si vadil/-a sonožne poskoke s kolebnico? ____________ 

Kateri pas si osvojil/-a pri preskakovanju kolebnice (skakalna ninja)? ___________ 

Moj srčni utrip po poskokih s kolebnico je bil__________. 

Katero drugo aktivnost si še opravil/-a v tem tednu? ____________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 


