
TEDENSKA PRIPRAVA ZA 5. – 9. RAZRED, UČENJE NA DALJAVO 
 
UČITELJI: Bostjan.brnot@os-dob.si , milan.lukan2@gmail.com  , ines.sadar@gmail.com  

Smernice za izvedbo športne aktivnosti in pregled interaktivne literature! 

- Vzemi si vsak dan od 30 do 60 minut za vadbo, odvisno od naloge, ki si jo izbral/a za vadbo, prostora vadbe, 

vremena… 

- Izbereš lahko ENO med različnimi aktivnostmi, saj vse izboljšujejo splošno telesno pripravljenost, ki jo nujno 

potrebujemo meseca aprila, ko bo testiranje za športno vzgojni karton 

- Vadbe se zaradi priporočil NIJZ ( nacionalni inštitut za javno zdravstvo) loti samostojno, torej brez skupinske 

vadbe 

- Pri vadbi v prostoru si vzemi 5-10 minut časa za ogrevanje z vajami, ki jih že poznaš ( raztezne vaje) 

- Vaje za moč naj imajo po 7 ponovitev, oziroma zadrževanje položaja po 10 sekund. Poskusi opraviti čim več 

različnih vaj iz slik, glede na dnevno navodilo 

- Prostor pripravi za varno vadbo 

- Ker nas učiteljev ni poleg pri vadbi, pomeni, da delate na lastno odgovornost, oziroma odgovornost staršev. Zato 

bodite previdni in ne pretiravajte.  

Ogled posnetkov  na spletu: KOŠARKA, ŠPORTNO VZGOJNI KARTON 

5. – 6. – 7. razred 

- posnetek 1: https://www.youtube.com/watch?v=3xHrx0PKaLc   vodenje žoge 

- posnetek 2: https://www.youtube.com/watch?v=oOcoE-WmjZ0   met na koš  

- posnetek 3: https://www.youtube.com/watch?v=CtS2CXAIYow   podajanje in lovljenje žoge 

8. – 9. razred 

 
 
 

5.RAZRED 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9.RAZRED 

PONEDELJEK -vaje za moč lažja 
težavnost ali sprehod v 
naravo 30 minut 

- vaje za moč lažja 
težavnost ali sprehod 
v naravo 30  minut 

-vaje za moč lažja 
težavnost ali sprehod v 
naravo 30 minut 

-vaje za moč srednja 
težavnost ali sprehod v 
naravo 40 minut ali 
jogging 20 minut 

-branje listov za NPZ 
-vaje za moč srednja 
težavnost ali sprehod v 
naravo 40  minut ali 
jogging 25 minut 

TOREK -lahkoten tek 15 minut 
ali vaje z žogo 30 minut 
(met na koš, strel na 
gol, lovljenje žoge…) 

-lahkoten tek 15 
minut ali vaje z žogo 
30 minut (met na koš, 
strel na gol, lovljenje 
žoge…) 

-*fartlek* v naravi 15 
minut ali 
-lahkoten tek 20 minut ali 
- vaje z žogo 30 minut 
(met na koš, strel na gol, 
lovljenje žoge…) 
 

-*fartlek* v naravi 15 
minut ali 
-lahkoten tek 20 minut 
ali 
- vaje z žogo 30 minut 
(met na koš, strel na 
gol, lovljenje žoge…) 
 

-*fartlek* v naravi 20 
minut ali 
-lahkoten tek 25 minut 
ali 
- vaje z žogo 30 minut 
(met na koš, strel na gol, 
lovljenje žoge…) 
 

SREDA -ogled posnetka 1-3 in 
6-7 
 

-ogled posnetka 1-3 in 
6-7 
 

-ogled posnetka 1-3 in 6-7 
 

-ogled posnetkov  1-7  -branje listov za NPZ 
-ogled posnetkov 1-7 

ČETRTEK -ogrevanje z hojo ali 
tekom 10 minut 
- LAHKE vaje za moč 

-ogrevanje z hojo ali 
tekom 10 minut 
- LAHKE vaje za moč 

-ogrevanje z hojo ali 
tekom 10 minut 
- SREDNJE TEŽKE vaje za 
moč  

-kolesarjenje 30 minut 
ali 
-streetworkout 30 
minut ali TEŽJE vaje za 
moč  
 

-kolesarjenje 30 minut 
ali 
-streetworkout 30 
minut ali TEŽJE vaje za 
moč  
 

PETEK -sprehod po okolici 
doma (bližnji hrib) 50 
minut 

-sprehod po okolici 
doma ( bližnji hrib) 
50 minut 

-sprehod po okolici doma 
( bližnji hrib) 1 uro 

-daljši sprehod po 
okolici doma ( bližnji 
hrib) ali 
-lahkoten tek 45 minut 

-branje listov za NPZ 
-daljši sprehod po 
okolici doma ( bližnji 
hrib) ali 
-lahkoten tek 45 minut 
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- posnetek 4: https://www.youtube.com/watch?v=QykfnRt-LQM    protinapad 

- posnetek 5: https://www.youtube.com/watch?v=9_kngCoZoD8   dvokorak 

- posnetek 6: https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI    testiranje za ŠVK 

- posnetek 7: https://www.youtube.com/watch?v=MPJOm5GeBp0 testiranje za ŠVK 

SKICE RAZLIČNIH VAJ ZA MOČ ROK, NOG IN TRUPA 
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OPOMBA: Drsnike lahko nadomestite s krpo, kratko majico, vzglavnikom, karkoli, kar drsi po podlagi!! 
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Nekateri napotki pri vadbi vzdržljivosti: pohod, sprehod, tek, jogging 

 vadba vzdržljivosti naj temelji predvsem na aerobnih obremenitvah (nizka, zmerna in srednja intenzivnost),  

 pri vadbi lahko spremljamo srčni utrip ( med vadbo, po vadbi), saj je pokazatelj telesne pripravljenosti in tisti dejavnik, ki 

narekuje stopnjo napora, pri sproščeni vadbi imamo utrip srca nizek, pri telesnem naporu pa se utrip hitro poveča, 

počasneje ko se povečuje, bolj smo pripravljeni, 

 vadba vzdržljivosti naj bo tesno povezana z vadbo tehnike gibanja,  

 potrebno je upoštevati načelo postopnosti in rednosti, 

  oblikovati je potrebno pozitiven odnos do športne dejavnosti (teka, kolesarjenja, hoje…),  

 pomembna je izbira vadbenega okolja (temperatura, vlažnost, prijetnost okolja – gozd/blokovsko naselje), 

 vadba mora vsebovati vse strukturne elemente: uvodni del (ogrevanje, raztezne vaje), glavni del in zaključni del 

(raztezanje). 


