
 

 

 
145 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    

  
 
PREDMET: ŠPORT  
UČITELJI ŠPORTA: Jadranka FOSTER, Milan SORŠAK, Vlado BAMBIČ 
RAZRED: 6.–9.  
NAVODILO ZA DELO: 8. teden, od 11. do 15. 5. 2020 
 
 

Ta teden bomo nadaljevali z vadbo vzdržljivosti. Tekli bomo ali kolesarili in preverjali  
srčni utrip. Kolesarjenje po ravnem namreč ni posebej naporno. Vsaj dvakrat v tednu 
predlagamo izvedbo aerobne vadbe, lahko pa tudi vsak dan. Pomagajte si z delovnim 
listom »KAKO NAJ TEČEM?«, ki je priložen spodaj. Izberi si aktivnost, ki je primerna 
zate. Lahko izbiraš med začetnikom, rekreativcem ali pa športnikom. 

Tecite v območju zmernega napora ali v aerobnem območju. Srčni utrip naj bo od 140 
do 160 udarcev v minuti (70–80 % maksimalnega srčnega utripa). Kako to izračunamo, 
si lahko pogledate v videu spodaj.  

ODZIV ORGANIZMA NA NAPOR: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=362&v=99zveUfSJhg&feature=emb_titl
e 

Za preverjanje uspešnosti vadbe si po vsakem tekalnem obdobju (tek - hoja) izmeri srčni 
utrip in ga primerjaj z mejnimi vrednostmi. Da lažje šteješ utripe na minuto, si izmeri 
srčni utrip v petnajstih sekundah in nato izmerjeno številko pomnožiš s štiri. Tako dobiš 
število udarcev v eni minuti. Seveda si lahko meriš srčni utrip tudi z merilcem, če ga 
imaš. 
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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 področjih, kjer ne srečujete veliko ljudi ter 

vzdržujte priporočeno varnostno razdaljo  2 m.  

 

REKREATIVEC 



MOJE POROČILO O DELU: 

Poročilo o svoji vadbi pošljite do ponedeljka, 18. 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. 

 

Spremljanje srčnega utripa pred, med in po vadbi. 

Kakšen je bil moj srčni utrip med vadbo? Tečeš 10 min v aerobnem območju srčnega 
utripa. Da veš, da si to dosegel/-a, vsake 3 minute  preveri srčni utrip. Če srčni utrip ni 
dovolj visok, poskusi še enkrat in daj vse od sebe. Potem ponovno meri. 

Izmeri in zapiši svoj srčni utrip pred začetkom teka.     _____________ 

Izmeri in zapiši svoj srčni utrip po 3–4 min. vadbe, teka.     _____________ 

Izmeri in zapiši svoj srčni utrip po 1 min hoje po teku.     ____________ 

Izračunaj svoj maksimalni srčni utrip po formuli iz videa.     _____________ 

Kolikokrat v tednu si tekel/-a?     ____________ 

Kako si se počutil/-a po teku (opis fizičnega in psihičnega počutja)? 
_______________________________ 

Tvoj srčni utrip za aerobno vadbo mora biti od 154–67 ud/min.                 

Ali si dosegel/-a takšen srčni utrip?                                    (da/ne) 

Nadaljujemo z zapisovanjem športnih aktivnosti in vaj za krepitev telesa. Število 

priporočenih ponovitev smo zvišali! 

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

izvedbo. Tabelo nariši in vpiši svoje tedenske ponovitve. 

Ime in priimek 
 

1. 
Počepi 

 

2. 
Trebušne 

mišice 
 

3. Vaje 
za hrbet 

 

4. Sonožni 
preskoki 
kolebnice 

5. Deska 
 

6. Jumping Jack 
VIDEO 

Priporočljivo 
število 

30-krat 30-krat 30-krat 50-krat brez 
medskoka 

30 sek 60 sek 

Vpiši svoje število 
ponovitev 
11. 5. 2020 

      

12. 5. 2020       

13. 5. 2020       

14. 5. 2020       

15. 5. 2020       

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


1.                         2.                         

 3.                                 4.                

  5.                    6.                 

 

 

 

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 

 
 
 
VELIKO USPEHOV PRI VADBI. ČIMVEČ SE GIBAJTE IN OSTANITE ZDRAVI. 
 
                                                        

                                        Aktiv športnih pedagogov 

 

Vir: YouTube  
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