
Zadnji teden, ko se šolajo na daljavo devetošolci, bomo pri pouku ŠPORTA izpeljali posebno tekmovanje, kjer se 

boste razredi pomerili proti UČITELJEM. 

Vsi oddelki, ki boste premagali ekipo učiteljev, si boste prislužili uro športa po izbiri učencev. Seveda takrat, ko se 

vrnemo v šolo. Po vzoru boksa bo tekmovanje razdeljeno v pet rund. Vsak dan bomo izpeljali eno. Vsak razred 

(tokrat ni združevanja 6.a+c in 9.a+b!!!) tekmuje zase. Torej – vsak razred se v petih rundah pomeri proti ekipi učiteljev. Če hočete 

premagati ekipo učiteljev, morate dobiti proti njej vsaj tri runde!  

Igra bo potekala tako, da boste po vzoru prejšnjih dveh izzivov zbirali in pošiljali točke. Enako bo delala tudi ekipa učiteljev. Natančno 

si poglejte točkovnik in načine sporočanja učitelju. V prejšnjih dveh izzivih je bilo kar precej zamud pri pošiljanju, potrudite se, da jih bo 

tokrat manj. Spodbujajte tudi drug drugega! 

Ne pozabi pa na načela fair playa: TEKMUJEŠ TI! SODIŠ TI! BODI ŠPORTNIK! 

TOČKOVNIK: 

 

HOJA Štejejo minute hoje, kadar greš/-ste 
hodit za več kot 10 minut. 

1 minuta prinese 5 točk.  

TEK Štejejo minute teka v enem kosu. 1 minuta prinese 10 točk. 

KOLESARJENJE Štejejo minute vožnje v enem kosu. 1 minuta prinese 4 točke. 

SKLECE Šteje število narejenih sklec čez dan. Vsaka skleca prinese 8 točk. 
VOJAŠKE VAJE Šteje število narejenih vojaških vaj 

čez dan. 
Vsaka vojaška vaja prinese 8 
točk. 

PLENK Štejejo sekunde zadrževanja ravnega 
plenka skozi cel dan.  

Vsaka sekunda prinese 1 
točko. 

DVIGI TRUPA (noge 
dvignjene od tal) 

Šteje število dvigov čez dan. Vsak dvig prinese 1 točko. 

ZADRŽEVANJE 
»SEDENJA« OB STENI 

Štejejo sekunde zadrževanja 
»sedenja« skozi cel dan. 

Vsaka sekunda prinese 1 
točko. 

DVIG ROK IN NOG (10 
cm od tal v ležanju na 
trebuhu) 

Štejejo sekunde zadrževanja položaja 
skozi cel dan. 

Vsaka sekunda prinese 1 
točko. 

SPOROČANJE UČITELJU: 

Število opravljenih minut, sekund ali ponovitev za 

en dan morate poslati najkasneje do 21.00 

NASLEDNJI DAN. Primer: opravljene naloge s 

ponedeljka pošljite najkasneje do torka ob 21.00. 

Rezultate sporočite na učiteljev Viber (031 536 121) 

ali po elektronski pošti bojan.novak@sola.velike-

lasce.si. Priporočam uporabo tabele (lahko poslikate 

in pošljete).  

PRAVILA: 
Dnevni seštevek točk ekipe UČENCEV se matematično 
preračuna na 10 učencev v razredu. Točke učiteljev se samo 
seštejejo. Zmaga ekipa (razred ali učitelji) z več točkami. 

EKIPA UČITELJEV SE PREDSTAVI: 

Bojan Novak (kapetan      ), Andreja Svetičič, Maja 
Mugerle, Senta Tehovnik Kolar, Vesna Hladnik, Manca 
Cimperman in Jože Papež. 
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