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ŠPORT – 7.B RAZRED FANTJE 

DELO V TEDNU 23. – 27. MAREC 2020: 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

Naloga 1: Ponovi osnovna koraka TEHNO SWINGA in ČAČAČA-ja 

Glasba: 

Techno swing: https://www.youtube.com/watch?v=MgUIlh2h7CQ 

Čačača: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5ZU4I1dok&list=PLa02XFyoGvTBMNJNbCXDZbosQ_YW2yNm

W&index=9 

 

Naloga 2: zdaj pa dodamo še po eno sliko: 

Techno swing: 

Po štirih osnovnih korakih naredimo obrat. Z desno stopimo malo naprej in 

levo, nogo pa zasukamo rahlo navzven (proti desni) (slika 1).  

 

Nato se na desni nogi obrnemo proti desni strani in z levo  

stopimo (za desno nogo) že obrnjeno za 180 stopinj (slika 2).  

 

 

Sledi še korak nazaj z desno (slika 3) in nazaj na levo (slika 4). 
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Drugo polovico obrata se obračamo na isto stran. Najprej z desno (slika 5),  

nato se na desni obrnemo, levo prenesemo na izhodišče (slika 6),  

 

 

 

sledi pa še desna nazaj (slika 7) in nazaj na levo (slika 8). 

 

 

 

 

 

Čačača: 

Figuro New York si oglej na posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=O5_s1OUizfQ (od 3:03 do 4:00) – glej plesalčeve korake.  

Za konec združi dva osnovna koraka in 2 sliki New York (dvakrat levo, dvakrat desno). 

 

Naloga 3: Danes bomo opravili še en krajši trening za trebušne mišice 

Pridruži se Bobu Harperju in njegovim pomočnikom na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=daeSym3Cob4 

Močne trebušne mišice so zelo pomembne, saj čvrsto držijo mišično jedro telesa. Večina težav s 

hrbtom v kasnejši dobi izvira iz nezadostne moči teh mišic.  

 

NEOBVEZNA NALOGA: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

TVOJE IME, IME TVOJE MAME, IME TVOJEGA OČETA 
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SEDMARSKI IZZIV: 

Povabi nekoga s seboj na vadbo, naj te fotografira med delom. Pošlji 

fotografijo na učiteljev viber (031 536 121). V navodilih za naslednjo uro pa 

bomo potem tukaj spodaj dodajali kake fotke vaših sošolcev med vadbo. 

Tako bomo vsaj malo v stiku, da ne pozabimo eden na drugega. Sprejmeš?  

 

SREDA, 25. 3. 2020 

Naloga 1: Danes bomo opravili en »kardio« trening, ki bo namenjen razvoju 

splošne vzdržljivosti 

Pridruži se treningu na naslednji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUXXw5-z3w8 

Preskoči prve 4 minute navodil … 

 

Naloga 2:  

Priprava na testiranje Športno-vzgojni karton: 

Naredi: 

- 3 skoke v daljino z mesta (priporočam garažo ali hodnik, zraven položi meter), 

- raztezne vaje za mišice na zadnji strani stegna in meč (sede na tleh, razkoračno: Za vsak nogo 

si vzemi minuto časa. Najprej raztegni, zadrži 10 sekund, raztegni še malo dlje, zadrži, 

raztegni še malo, zadrži … in popusti. Zdaj pa druga noga … – za vsako nogo 2x. 

- 2x po 20 sekund udarjanja po mizi z roko (dotikanje plošče z roko ali taping): Sprazni 

kuhinjsko mizo. Nariši si (ne z alkoholnim flumastrom      ) robova plošč, ki morata biti 61 cm 

narazen (premer plošč je 20 cm). Nato v sredino razdalje med ploščama postavi »slabšo« 

roko, »boljšo« prekrižaj na nasprotno ploščo in udarjaj 20 sekund. Potrebuješ še nekoga, ki ti 

bo meril čas, po možnosti pa tudi štel. Štejejo samo udarci na plošči, na kateri si imel roko na 

začetku. 

 

NEOBVEZNA NALOGA: Igraj igro ŠPORTNA ABECEDA (priloga v spletni učilnici) 

»Črkuj« in opravi naloge za naslednje besede: 

SLOVENIJA, KORONA, OSTANI DOMA 
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