
 

 

 
145 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    

  
 
PREDMET: ŠPORT  
UČITELJI ŠPORTA: Jadranka FOSTER, Milan SORŠAK, Vlado BAMBIČ 
RAZRED: 6. – 9.  
NAVODILO ZA DELO: 7. teden, od 4. do 8. 5. 2020 
 
 

V 7. tednu dela na daljavo bomo nadaljevali z vadbo za testiranje ŠVK.  
V tem tednu se bomo posvetili vadbi vzdržljivosti, prav tako pa bomo vadili splošno in 
odrivno moč. Vzdržljivost vadite vsaj 2-krat tedensko 30 minut, vem pa, da boste 
nekateri aktivni vsak dan, kar je tudi najbolje. Če ne zmorete 30 minut neprekinjeno 
teči, izmenjujte tek in hojo. Tecite v območju zmernega napora  ali v aerobnem 
območju. Srčni utrip naj bo od 140 do 160 udarcev v minuti.  
Prav tako poskušajte večkrat v tednu izvesti vaje za krepitev telesa, ki so priložene 
spodaj. 
 

 

 

Predlagana vzdržljivostna vadba; vadbo izbereš sam/-a. 

LAHKA OBREMENITEV  SREDNJA OBREMENITEV, 
PIRAMIDA 

TEŽKA OBREMENITEV 

1 min teka 1 min teka 10 min teka 

1 min počasne hoje 1 min hoje 1 min hoje 

1 min hitre hoje 2 min teka  

 1 min hoje  

 3 min teka  

 1 min hoje  

 2 min teka  

 1 min hoje  

 1 min teka  

 1 min hoje  

Ponovite 10-krat Ponovite 2-krat Ponovite 3-krat 

 

 

Pred tekom se ne pozabite ogreti, po teku pa opraviti razteznih vaj. Oboje opravite 

skladno z znanjem, ki ga že imate (redne ure in delo na daljavo).  

 

 

Tek izvajajte samostojno in na področju, kjer ne srečujete veliko ljudi ter 

vzdržujte priporočeno varnostno razdaljo  2 m.  

 

  



SRČNI UTRIP 

Pri zdravem odraslem človeku je srčni utrip 60 – 80 utripov na minuto, pri dobro 

pripravljenih vzdržljivostnih športnikih (tekači, veslači, kolesarji) je nižji in je lahko tudi 

manj kot 40 utripov na minuto. 

Srčni utrip v mirovanju je pokazatelj telesne kondicije. Srce dobro pripravljenega 

športnika je večje in močnejše, zato potrebuje manj utripov, da poganja kri po telesu. 

Merimo ga zjutraj v postelji, takoj po bujenju. 

 

Kako ročno izmeriti srčni utrip: drugi in tretji prst ene roke položimo nad palčno 

stran zapestja druge roke in 15 sekund štejemo utripe.  

 

 

 

 

 

Dobljeno številko pomnožimo s  4, da dobimo število utripov v minuti. 

Izmeri svoj srčni utrip in ga vpiši v tabelo spodaj. 
 

Beleženje športnih aktivnosti in vaj za krepitev telesa in vzdržljivosti  

V tabeli je priporočeno število ponovitev posamezne vaje in služi kot orientacija za lažjo 

izvedbo. Tabelo nariši in vpiši svoje tedenske ponovitve. 

Poročilo o svoji vadbi pošljite do ponedeljka, 11. 5. 2020. 

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

Ime in priimek 
 

1.  
Počepi 
 

2. 
Trebušne 
mišice 
 

3.  
Vaje za 
hrbet 
 

4. 
Sonožni 
preskoki 
kolebnice 

5. 
Deska 
 

6. 
»Jumping 
Jack« 
VIDEO 

Vzdržljivostni 
tek 

Priporočljivo 
število 

20–25krat  2025-krat 2025-krat  50-krat 
brez 
medskoka 

30 sek 60 sek Težek, srednji 
ali lahek; vpiši 
svoj izbor teka. 

Vpiši svoje 
opravljeno 
delo 
4. 5. 2020 

       

5. 5. 2020        

6. 5. 2020        

7. 5. 2020        

8. 5. 2020        

Moj srčni utrip v 
 mirovanju je: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4DAnQ6DtF8


1.                         2.                         

3.              4.                

  5.                                 6.                 

 

 

 

SPROSTILNE VAJE MED UČENJEM 

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

 Vaje za razbremenitev sedečega dela: 

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 
 

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

 

 

Vir: YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s
https://www.youtube.com/watch?v=xt9UeouOC1E
https://www.youtube.com/watch?v=n8t3M9M9rlQ
https://www.youtube.com/watch?v=hJndUKMp3A8

