
ŠPORT ZA SPROSTITEV - Novak 

PETEK, 24. 4. 2020 

Danes je zadnja ura pred prvomajskimi počitnicami. Če ste se v preteklih šestih mesecih 

trudili redno in resno delati šolo na daljavo, vam bodo prihajajoče počitnice zelo prav 

prišle. 

Kot je sicer navada, vam dam zadnjo uro pred počitnicami na razpolago, da si sami 

izberete, kaj športnega boste počeli. 

Na razpolago imate vse dejavnosti, ki so bile pri Športu za sprostitev v preteklih tednih 

(glej seznam spodaj) ali kako dejavnost po lastni presoji (tek, hoja, rolanje, kolesarjenje, … 

Seznam dejavnosti: 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji trening 

1. 5 minut lahkotnega teka 
 
2. 6 povezanih sonožnih poskokov (v dolžino) – 3x 
      V katerem poskusu si priskakal/-a najdlje? 
        
3. kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli) 
 
4. atletska abeceda (srednji skiping, hopsanje, stiženje – 3x 20 metrov vsako),  
 
5. gibanje v opori (po vseh štirih) – 3x 10 metrov  
      
6. (2 minuti lahkoten tek + 1 minuta hiter tek) – ponovi 3x 
 
7. poišči manjši kamen ali smrekov storž. Izvedi tri mete v daljino.  
     Kateri met je bil najdaljši?  
      
8. raztezne vaje za mišice nog in rok 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXxsfMyz7So 

 

Zunaj opravi naslednji trening 

1. Steči 8 krogov okrog svoje hiše (2 kroga lahkotno (počasi), 2 kroga malo hitreje 
(srednje hitro), 2 kroga hitro (kolikor lahko) in 2 kroga ponovno lahkotno,  

2. Opravi kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
3. Naredi te elemente atletske abecede (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje – vsako 

po 3 dolžine tvoje hiše),  
4. Zdaj spet steči 8 krogov okrog svoje hiše (enakomeren tempo) 
5. Naredi po dve dolžini hiše sonožnih poskokov in skokov po eni in drugi nogi, torej 

skupno 6 dolžin. 

6. Vzemi nek rekvizit, ki ga lahko mečeš (žoga, kamen, neko igračo, NE MOBITELA      , 
storž, manjše poleno …). Najprej se prepričaj, v katero smer lahko varno mečeš. Nato 
pa naredi tri do pet metov s krajšim zaletom.  

7. Na koncu pa izvedi še raztezne vaje za mišice nog in rok.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXxsfMyz7So


Zunaj opravi naslednji SUHI BIATLON:  

OGREVANJE: teči kot v šoli (minuto počasi, 45 sekund srednje hitro, 30 sekund najhitreje, 45 

sekund počasi), naredi raztezne gimnastične vaje. Nato naredi še 2x 10 metrov lazenja v 

opori po vseh štirih, da aktiviraš še mišice rok in ramenskega obroča. 

POZOR! Ko boš izvajal mete, moraš biti povsem prepričan, da je pred teboj toliko praznega 

prostora (travnik, njiva …), da ne boš z metanjem nikogar ogrožal ali česa razbil.       

GLAVNI DEL:  

SUHI BIATLON je sestavljen iz teka (kolesarjenja, rolanja, vožnje s skirojem) in metanja. 

Priprava: 

Najprej si pripravi »strelišče«, mesto, kjer boš zbijal predmete. Priporočam, da za tarče 

uporabiš odpadne plastenke ali plastične lončke. Nastavi si pet predmetov (najbolje na kako 

mizo, kamen, ograjo, stol) – enega zraven drugega. Potreboval boš tudi manjšo žogo (če je 

nimaš, si jo lahko narediš iz odpadnega papirja – zmečkaš in prelepiš s selotejpom). Lahko pa 

uporabiš tudi zvite nogavice. Označi (lahko na tla položiš metlo, grablje, vrvico …) si 

oddaljenost za metanje. Če imaš npr. 1,5l plastenke naj bo oddaljenost okrog 2 metra, če 

imaš manjše rekvizite, pa malo manjša. Manj kot 1 meter pa naj ne bo.  

Pravila za suhi biatlon: 

Proga se začne na pragu vhodnih vrat. Najprej (z žogo v roki!!!) steči (kolesari, pelji z rolerji 

ali s skirojem) tri kroge okrog hiše in nato do strelišča. Tam poskušaj s prvim metom podreti 

enega od rekvizitov. Nato steči (kolesari, pelji z rolerji ali s skirojem) spet en krog okrog hiše 

in poskusi podreti drugi rekvizit. To ponavljaj, dokler ne vržeš petič. Potem poglej, koliko 

rekvizitov je ostalo na svojem mestu (jih nisi zadel) in opravi še toliko kazenskih krogov okrog 

hiše do vhodnih vrat.  

Nalogo opravi trikrat, meri čas. V katerem poskusu ti bo uspelo opraviti nalogo najhitreje? 

Med poskusi si vzemi dovolj časa za počitek.  

Za način gibanja si torej lahko sam izbereš tek, vožnjo s kolesom, z rolerji ali s skirojem. 

Zanimivo bi bilo dobiti kako fotografijo »biatlonca« na kolesu, rolerjih ali na skiroju … 

 

LEPE POČITNICE!!! Pa ne pozabite tudi v počitniškem tednu migati! 

 

Redno gibanje je v času boja proti virusu Covid-19 še 

posebej pomembno. Gibanje izboljšuje našo odpornost 

in deluje ugodno na naš živčni sistem. Če se bomo 

redno gibali, bomo lažje prebrodili ta zahtevni čas. 

BODI ZGLED OSVEŠČENEGA UČENCA TUDI OSTALIM 

ČLANOM DRUŽINE!!! 


