
ŠPORT – 8. B RAZRED FANTJE 

PONEDELJEK, 1. 6. 2020 

PREDZADNJA URA ŠPORTA NA DALJAVO 

Po približno dveh mesecih in pol se naše delo na daljavo počasi zaključuje. Naslednji teden ure športa 

izvedemo že »v živo« v šoli. 

Tudi danes sem za vas sestavil kratek atletski trening. Ko pridete spet v šolo, se bomo posvetili atletiki 

in malemu nogometu. Ta trening bo torej zelo dobrodošel. 

Do konca šolskega leta bomo izpeljali tudi še dva športna dneva. 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji atletski trening: 
OGREVANJE: 

2 minute zmerne hoje 
1 minuta hitre hoje 
2 minuti počasnega teka 
1 minuta srednje hitrega teka 
30 sekund najhitrejšega teka 
Gimnastične vaje (kot v šoli) 
GLAVNI DEL: 
- Atletska abeceda: hopsanje (3x 10 metrov) 
- Atletska abeceda: srednji skiping (3x 5 metrov) 
- Stopnjevanje: začni v hoji, nato preidi v počasen tek, stopnjuj do šprinta (vsak korak je    
   hitrejši od prejšnjega) – 2x 50 metrov 
- Šprint – pribl. 60 metrov (1x) 
- Simulacija met vorteksa (10 m zaleta, vmes križni korak, dolg zamah, nasprotna noga  
   naprej, med izmetom prenos teže iz zadnje na prvo nogo, izmet) (4x) 
- Skok v daljino z zaletom (zalet pribl. 20 metrov, doskok v čep – amortizacija) – 3x 
ZAKLJUČNI DEL: 
1 minuta lahkotnega teka 
Raztezne vaje za mišice nog 

 

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 (naloga 2) 

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

 

Zdravstveni nasvet: 

Vsak dan se na svežem zraku gibaj vsaj eno uro. Predlogi: hoja, tek, vožnja s kolesom, vožnja 

s skirojem, rolanje, razne igre (ristanc …), metanje na domači koš, streljanje na domači gol … 

Lahko pa narediš nekaj vaj, ki si jih pri pouku ŠPORTA spoznal tekom šolanja na daljavo. 

Poglej v arhiv in migaaaajjj!!! 


