
ŠPORT, 4. b razred.   

 

Pozdravljeni, ker boste najmanj 14 dni odsotni od rednega pouka v šoli in s tem tudi od 

rednih ur športa sem vam pripravili aktivnosti, ki jih v tem času izvajate. Seveda je na 

prvem mestu vaše počutje in zdravje, zato se aktivnosti lotite odgovorno. Če imate 

vročino, se slabo počutite je športna aktivnost absolutno odsvetovana. Izogibajte se 

obljudenih krajev, igrišč, zunanjih fitnesov, igral, klopic, skratka področij, kjer se kopičijo 

ljudje in lahko za seboj puščajo svoje viruse. Prav tako vam odsvetujem skupinske športe, 

kjer je nevarnost okužbe preko telesnega stika in žoge.  

Za zunanjo rekreacijo so tako najbolj primerni gozdovi, travniki, polja, sprehajalne poti.V 

primeru, da do njih ne morete dostopati, pa vam priporočam vadbo doma. 

Potek učnih ur športa:  

 

1. Ponedeljek, 23. 3. 2020 

 - po uvodnem ogrevanju (krajši sprehod ali tek na dvorišču ter kompleks gimnastičnih 

nalog - prostor kjer ni prisotnih ljudi, ki ne spadajo v otrokovo ožjo družino) izvedete 

ŠPORTNI IZZIV. V izzivu lahko sodelujejo tudi starši. 

 

Opraviti moraš/te kompleks vaj za moč. Pri tem štopate koliko časa boste potrebovali, da 

pravilno opravite vse naloge. Kompleks vaj za moč je sestavljen iz treh vaj in sicer:  

 

DVIGANJE TRUPA LEŽE NA HRBTU (Ležimo na hrbtu, nogi sta pokrčeni v kolenih 

stopali skupaj. Izvedemo dvig trupa pri tem se dotaknemo kolen.  

 

 

 



VOJAŠKI POSKOKI (Iz počepa preidemo v sklece, nato iz sklece preko počepa v 

pokončen položaj. Gib zaključimo s poskokom naravnost navzgor). 

 

 

 

 

DVIG TRUPA LEŽE NA TREBUHU (Ležimo na trebuhu in sočasno od podlage dvignemo 

obe roki v iztegnjenem položaju. Položaj držimo 10 sekund).  

 

 

 

 

ŠPORTNI IZZIV:  

Pravilno izvedi vse tri vaje za moč, in sicer tako, da najprej narediš 5 ponovitev vaj, nato 

10 ponovitev in na koncu spet 5 ponovitev posamezne vaje. Med nalogo se štopaš in 

zapišeš čas.  

 

2. Torek, 24. 3. 2020  

Ponovite ŠPORTNI IZZIV iz preteklega dne. Ne pozabite napisati čas izvedbe nalog. 

Poskusite popraviti prvi čas! 

 



 

3. Četrtek, 26. 3. 2020  

Vadi za knjižico Krpan in sicer met z eno roko iznad glave (lahko v paru) in visoke podaje, 

kot da bi metal žogo na koš z obema rokama. 

 

 

Koper, 19.3.2020 

 

Gregor Vidmar, prof. šp. 

 


