
OŠ GRAD 

4. ŠPORTNI DAN                                12. 5. 2020  

 

 

Lep športni pozdrav! 

Za današnji športni dan, je priporočljivo, da preberete navodila skupaj s starši. 

Če je možno skupaj preživite torkov dan s starši, brati, sestrami; nikakor pa ne z drugimi 
sovrstniki ali komer koli drugim, ki ne živi z vami. Športni dan lahko opravite tudi popoldan, 
katerokoli drugi dan (v primeru dežja), opraviti ga morate do 15. 5. 2020.  

Športnega dneva v takšni obliki še nismo izpeljali, zato bo na koncu športnega dne vsaka 
povratna informacija glede poteka in izvedbe prišla prav. Prosimo vas, da nam povratne 
informacije (fotografije, zapis dogodkov, zapis občutkov…) sporočite na email naslove 
razrednikom oz. pošljete  anita.horvat@guest.arnes.si 

Pa še nekaj: KONČNO lahko na športnem dnevu uporabljate telefon!  

 

Prosimo, da se držite splošnih navodil v času epidemije: izogibate se javnim površinam, 
stiku z vsemi, ki niso člani vaše družine, ostajajte na področju svoje občine. Telovadite samo, 
če ste zdravi in brez poškodb, bodite primerno oblečeni, pijte tekočino, ne pretiravajte z vadbo, 
primerno pripravite prostor za vadbo in odstranite vse nevarne, ostre predmete. 

POTREBUJETE:  

• udobno oblačilo 
• športno obutev 
• meter ali približek - stopalo, korak …  
• uro, štoparico ali mobitel  
• kartonček, pisalo  
Odpravite se do bližnjega gozda ali jase, kjer boste našli kak štor, podrto drevo palico, manjši 
hlod, storže. Upoštevajte pravilo: Na poti skrbimo za naravo in ne uničujemo rastlinja, ne 
kričimo in spoštujemo privatno lastnino. 



OGREVANJE – spodnje vaje za ogrevanje delaj vsaj 30 sekund; če ti je kakšna pretežka, jo izpusti  
(potrudi se, da jih izvedeš vse, čim bolj pravilno)  Vaje izvajaj aktivno, ker se ti mora srčni utrip 
dvigniti. Pazi na varnost!  

 



- vsako vajo izvedite oz. ponovite vsaj 5 do 10 krat- primerno vašim sposobnostim 

Hoja naprej in nazaj 

 

Hoja v čepu naprej 
 

 

Hoja v različnih oporah (naprej in nazaj) 
 

 

Hoja v vzponu (po 
prstih) 

 

Poskusi še zajemanje, 
obrat, prednoženje… 
 

 

Lastovka 
 
 

 

…splazi se pod 
deblom (5 x)… 

 

 
Sklece v opori (10 x) 
 

        
 

Splezaj po deblu v opori na rokah v 
položaj stoje na rokah (samo za spretnejše) 

   



Izvedite prilagojene naloge atletike. Ponovno si poiščite primeren prostor, dodatno še kakšne 
veje, storže, štor in podobno (uporabljajte odpadle stvari in ne uničujte gozda!). Predvsem pri 
metih bodite previdni, da mečete tja, kjer ni nikogar. Naloge so naslednje: 

Tek okoli drevesa 30 sekund v vsako smer V 1 minuti se dotakni čim več dreves

Skoči in dotakni se najvišje veje, ki jo 
dosežeš… 

 

Globinski skoki s kamna/veje/štora 5X 
 

  
10 x preskoči deblo 
 

 

Sonožni poskoki 
čez deblo (vsaj 15x) 

 
 

Poskoki po eni nogi 
čez deblo (vsaka 

noga vsaj 6x) 
 

 
 

Met storža 
Izmeri dolžino meta! 



Met kopja (kot pri metu vorteksa najprej z mesta,  nato z tri koračnim zaletom)  
 Izmeri dolžino meta! 

 

 
 

Suvanje krogle (kamna) 
Potrebuješ večji kamen. Sunek pomeni, da dvigneš komolec in roko porineš oziroma suneš v 
smeri izmeta. PAZI da to ne bo met ampak SUNEK. Izmeri si sunek kamna in pazi, da ne 
narediš prestopa 

 
 

Tek čez ovire (korenine, manjša debla) vsaj 20 m  
 

   
 



- vsako vajo drži vsaj 20 sekund 

 
Tek na 100 m 

Izmeri si progo na travniku, gozdni poti ali makadamski cesti. Namesto štartnih blokov si izkoplji 
dve jamici, ki bosta nadomestili štartni blok. Izmeri si čas v katerem boš pretekel 100m. 

  

 
 

Skok v daljino z zaletom 
Z zaletom preskoči jarek ali si jarek postavi z dvema palicama, ali pa si za odrivno desko nastavi 

palico. Izmeri razdaljo skoka! 
 

 
 



MET STORŽA 
 

metrov 

MET KOPJA 
 

metrov 

SUVANJE KROGLE (KAMNA) metrov 

TEK NA 100 m sekund 

SKOK V DALJINO centimetrov 

Izpolnjeno tabelo in fotografije pošlješ svojemu razredniku! 


