
ŠPORT – 7.B RAZRED FANTJE 

Zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih z nevarnostjo širjenja novega korona virusa, bomo 

torej nekaj tednov pouk izvajali na daljavo. Tudi pouk ŠPORTA pri tem ni nobena izjema. 

Za vse nas je to nekaj novega, a potrudimo se, da tudi to situacijo uspešno prebrodimo. 

NEKAJ NAVODIL: 

V času, ko je cela država v samoizolaciji, SE NE SMETE DRUŽITI V VEČJIH SKUPINAH. Čeprav za celo 

državo velja navodilo, da moramo ostati doma, pa greste lahko v krogu družine ali sami ven, v naravo. 

Vreme bo vsaj prvi teden zelo primerno za to. Pri tem PAZITE,  da imate dovolj veliko razdaljo do 

drugih ter da se ne združujete na igriščih in podobno. Zelo primerni so sprehodi in lahkotni teki. Na ta 

način bomo ostali v dobri psiho-fizični kondiciji in se tudi razvedrili od druženja v zaprtih prostorih. Če 

imate na dvorišču koš, priporočam metanje na koš. Enako velja, če imate v bližini hiše gol. 

Če imate kakršnekoli težave ali vprašanja, sem dnevno dosegljiv na elektronskem naslovu 

bojan.novak@sola.velike-lasce.si.  

 

DELO V TEDNU 16. – 20. MAREC 2020: 

Glavni vsebini bosta v naslednjih tednih PLES in SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA. 

Za vsako uro v tednu boste dobili navodila za delo. Zraven bo še kaka neobvezna naloga, za 

katero pa priporočam, da jo opravite. 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 

Naloga 1: Nauči se osnovna koraka dve plesov, TEHNO SWINGA in ČAČAČA-ja 

TEHNO SWING: plesalci stopimo z desno nogo na mestu (1), nato z levo nogo na mestu (2), z 

desno nazaj (20 cm) (3) in z levo na mestu (4). Štetje: desna – leva – nazaj – naprej. To 

ponavljamo. 

ČAČAČA: z desno stopimo kratek korak v desno (ča), z levo priključimo (ča), z desno spet 

rahlo desno (ča). Nato z levo stopimo naprej (1), in prestopimo nazaj na desno (2). Sledi 

ponovitev v levo: najprej kratek korak z levo v levo (ča), desna priključi (ča), z levo spet 

kratek korak v levo (ča). Nato stopimo z desno nazaj (1) in prestopimo naprej na levo (2). 

Štetje ča – ča – ča – naprej – nazaj, ča – ča – ča – nazaj – naprej  

V naslednji nalogi dodamo še kako figuro in glasbeno podlago. 

 

 

 

 

mailto:bojan.novak@sola.velike-lasce.si


Naloga 2: Preberi naslednji sestavek o zgodovini plesa 

ZGODOVINA PLESA 

Ples sodi med najstarejše človekove izrazne oblike, ki ponazarjajo usklajenost telesa in duha. 

Že 11. stoletje, doba razcveta viteštva, je prineslo večje število dvornih in stanovskih inačic 

raznih koračnic in poskočnih plesov.  Z izpopolnjevanjem glasbil v začetku renesanse je tudi 

ples marsikaj pridobil. Središči takratnega razvoja plesa sta bili predvsem Francija in Italija. 

Na dvoru Ludvika XVI. je doživel družabni ples v "suiti" (zaporedni povezavi raznih plesnih 

odlomkov) sestavljeni iz sarabande, giga, alemande, gavote, menueta, poloneze in drugih-

svoj vrhunec. Proti koncu 18. stoletja je nemška šola z lendlerjem začela izpodrivati 

francosko. Tedaj so bile priljubljene tudi angleške kvadrilje in lanciersi. Z valčkom in dunajsko 

plesno glasbo pa se v 19. stoletju začenja obdobje sodobnega družabnega plesa, ki dobiva z 

novimi plesi – angleškim valčkom, fokstrotom, slovfoksom – precej anglosaško obeležje. 

Seveda ne smemo pozabiti tanga, ki izvira iz Španije, in še novejših plesov na osnovi jazza, 

kot so swing, čarlston, jiterburg, bugi-vugi, ter latinskoameriških sambe, rumbe, mambe, 

čačača. 

Sodobni športni ples je začel svoj zmagoviti pohod v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v 

Angliji, ki je glavno središče te privlačne športne zvrsti. V športnem plesu razlikujemo dve 

disciplini – standardne in latinskoameriške plese. 

Zapomni si besedilo, ki je podčrtano. 

 

Naloga 3: Zdaj pa še nekaj vaj za razvoj telesa, predvsem mišic, ki skrbijo za 

našo dobro držo. K vajam povabi tudi svoje starše.       

VAJA V OPORI NA VSEH ŠTIRIH 

DOLGA DESKA (plenk) 
TEŽKA 

ZAČETNI POLOŽAJ: 
Lezi na trebuh, roke podloži 
pod zgornji del telesa tako, da 
so v stiku s podlago podlakti. 

NAVODILO: 
NAPNI GLOBOKE STABILIZATORJE! 
Dvigni telo od podlage, tako da se tal opiraš na podlakteh in na 
prstih na nogah. Zadrži 30 sekund in spusti. 
3 ponovitve. 

 

 

 

 

 

 



VAJA V OPORI NA VSEH ŠTIRIH 

DIAGONALNI POZDRAV 
SREDNJE 

TEŽKA 

ZAČETNI POLOŽAJ: 
Postavi se v oporo na rokah 
in nogah (na iztegnjenih 
rokah in na kolenih). Glava 
je v podaljšku hrbtenice, 
pogled usmerjen v tla.  

NAVODILO: 
NAPNI GLOBOKE STABILIZATORJE! 
Istočasno dvigni iztegnjeno levo roko in iztegni desno nogo 20 cm od 
tal (medenica se ne sme premakniti!). Zadrži 10 sekund, spusti in 
ponovi z drugo roko/nogo. 
4 ponovitve na vsaki strani.  

  

 

VAJA LEŽE NA HRBTU 

NIHANJE 
LAHKA 

ZAČETNI POLOŽAJ: 
Lezi na hrbet, noge v 
kolenih pokrči pod pravim 
kotom. Roki priroči. 

NAVODILO: 
NAPNI GLOBOKE STABILIZATORJE! 
Kolena počasi zvrni v eno stran, ko prideš do podlage, pa še v drugo 
stran. To ponavljaj brez odmora  
8 krat v vsako smer. 3 serije 

 

 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Pojdi dnevno 8x po stopnicah in na vsaj 15-minutni 

sprehod po okolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA, 18. 3. 2020 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji trening 

5 minut lahkotnega teka,  
kompleks gimnastičnih vaj (enako kot v šoli),  
atletska abeceda (nizki, srednji in visoki skiping, hopsanje, tek s poudarjenim odrivom – 2x 20 
metrov vsako),  
nato 4x (4 minute lahkoten tek, 1 minuta hiter tek (ne šprint, tako kot v šoli drugi tek 
ogrevanja),  
raztezne vaje. 

 

Nalogo izvedi zunaj, na svežem zraku (dvorišče, prazna lokalna cesta, razne poti, travniki …). 

Opravi jo sam ali skupaj z nekom iz družine. Če imaš možnost, si listek z navodili (okvirček) 

natisni in izreži ter ga vzemi s seboj. Če ne, si ga prepiši. To bo tvoj plonk ceglc za delo.       

 

Naloga 2: Ponovi osnovna koraka TEHNO SWINGA in ČAČAČA-ja ob glasbeni 

spremljavi  

TEHNO SWING: plesalci stopimo z desno nogo na mestu (1), nato z levo nogo na mestu (2), z 

desno nazaj (20 cm) (3) in z levo na mestu (4). Štetje: desna – leva – nazaj – naprej. To 

ponavljamo. 

ČAČAČA: z desno stopimo kratek korak v desno (ča), z levo priključimo (ča), z desno spet 

rahlo desno (ča). Nato z levo stopimo naprej (1), in prestopimo nazaj na desno (2). Sledi 

ponovitev v levo: najprej kratek korak z levo v levo (ča), desna priključi (ča), z levo spet 

kratek korak v levo (ča). Nato stopimo z desno nazaj (1) in prestopimo naprej na levo (2). 

Štetje ča – ča – ča – naprej – nazaj, ča – ča – ča – nazaj – naprej  

Osnovni korak si lahko pogledaš na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=QjcWXpvA5e8 

(od 5.20 do 5.57!!!). 

Povezava za glasbo tehno swing: https://www.youtube.com/watch?v=MgUIlh2h7CQ 

Povezava za glasbo čačača: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5ZU4I1dok&list=PLa02XFyoGvTBMNJNbCXDZbosQ_YW2yNm

W&index=9 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Pojdi na 15- minutni tek po okolici. Pazi na cesti! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QjcWXpvA5e8
https://www.youtube.com/watch?v=MgUIlh2h7CQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5ZU4I1dok&list=PLa02XFyoGvTBMNJNbCXDZbosQ_YW2yNmW&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5ZU4I1dok&list=PLa02XFyoGvTBMNJNbCXDZbosQ_YW2yNmW&index=9

