
ŠPORT – 8.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. Mogoče bo 

potrebno tudi kako delo na njivi ali vrtu. 

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 ODBOJKA (teoretično) 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: Preberi si obe vsebini iz prilog (sodniške znake in pravila) ter reši 

kviz na naslednji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/odbojka/odbojka_1.htm 

Pozor: pri tretjem vprašanju odgovor zapiši z besedo, ne s številko! 
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Naloga 2: 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 45 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 15 sekund, spusti in 
ponovi z drugo roko/nogo. 
6 ponovitev 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  
10 krat v vsako smer. 3 serije 

  

 



NEOBVEZNA NALOGA: Priključi se treningu na spodnji povezavi. Povabi tudi 

starše, brate, sestre … 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Q8kGSP-CA 

Privij zvočnike in gremo … 

 

TOREK, 17. 3. 2020 

Naloga 1: Pri pouku smo se zadnje ure ukvarjali z rokometom. Preberi nekaj 

teorije in se spomni, kaj od tega že znaš (podčrtaj, kar že znaš).  

OSNOVNI TEHNIČNI ELEMENTI 
  
Za uspešno igranje rokometa v fazi napadanja morajo igralci obvladati naslednje individualne tehnično 
taktične prvine: 
1. Lovljenje in podajanje žoge spada med osnovne elemente rokometne igre. Med osnovne sodijo: 
- komolčna podaja, 
- podaja z dolgim zamahom iznad glave, 
- podaja iz naleta, 
- rugby podaja z obema rokama in 
- podaja od tal. 
  
2. Streljanje na vrata K osnovnim strelom prištevamo: 
- strel z dolgim zamahom iznad glave s tal, 
- strel v skoku, 
- strel s padcem. 
  
3. Odkrivanje 
Odkrivanje pomeni gibanje po igrišču z namenom, da lahko igralec v primernem trenutku varno in 
zanesljivo sprejme žogo in nadaljuje z igro. Igralec se mora praviloma gibati v prazen prostor, ki ga 
nasprotniki slabo pokrivajo. Odkrivanje se izvede premišljeno, s spremembo smeri in hitrosti gibanja (z 
varanjem) ali brez. 
  
4. Varanje 
Varanja izvajajo igralci z namenom, da bi preslepili nasprotnikove igralce. Igralec prične svojo aktivnost 
na pričakovan način, nadaljuje pa jo drugače. Varanja se lahko izvedejo s pomočjo spremembe smeri 
in ritma gibanja, z lažno podajo, z lažnim strelom, pogledom ... 
  
5. Preigravanje 
Preigravanje je aktivnost, ki jo igralci najpogosteje izvajajo z žogo. Povezano je z varanjem. Poznamo 
preigravanje z enojnim ali dvojnim varanjem ter obratom v eno ali drugo stran. 

 

Naloga 2: Opravi 11-minutni trening, ki ga najdeš na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=daeSym3Cob4 
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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 45 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 15 sekund, spusti in 
ponovi z drugo roko/nogo. 
6 ponovitev 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  
10 krat v vsako smer. 3 serije 



  

 

NEOBVEZNA NALOGA: Pojdi danes ven na rolerje, če jih imaš. Drugače pa 

lahko očistiš kolo in se greš vozit. POZOR: za oboje potrebuješ zaščito, 

predvsem čelado! Bodi previden, še posebej na cesti. 

 


