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PLAN DELA PRI PREDMETU NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT                 

za obdobje  od  30.3. – 20.4.2020  

 

Navodila za aktivnosti od doma TABATO: 

- zdravje je na prvem mestu 

- da ostanemo zdravi in krepki moramo biti tudi aktivni in telesno močni 

- priporočamo 60 minut aktivnosti na dan (vsak po svojih zmožnostih) 

- vadimo 2 do 3x tedensko (opis na priloženem listu) 

- vaje izvajajte individualno ali v spremstvu družine 

- veliko gibanja na prostem 

- pred pričetkom vadbe se vedno ogrejete 

- izvajajte samo, če ste zdravi 

 

SPOZNAJMO TABATO: 

Pisalo se je leto 1996, ko je Dr. Tabata z ekipo znanstvenikov dobesedno šokiral svet športa 

in zdravja. Kar so dokazali z raziskavo meji na znanstveno fantastiko. Da v štirih minutah 

lahko porabite enako kalorij kot v eni uri lahkotnega teka ali kolesarjenja, se sliši praktično 

nemogoče. 

Jasno, da se je takoj pojavilo ogromno dvomljivcev, ampak so jim rezultati zaprli usta. Kar 

so dosegali posamezniki, ki so sledili točnim navodilom, je bilo naravnost fantastično.  

 Bistveno nižji delež odvečnih maščob, 

 boljša kondicijska pripravljenost, 

 lepo oblikovano telo, 

 več energije za vse dnevne obveznosti. 

Vse to z zelo kratkimi, intenzivnimi treningi. 

Okej, vse lepo in prav ampak kako je to mogoče? 

Skrivnost treninga, ki ga razkrijem v nadaljevanju, se skriva v dogajanju po koncu vadbe. 

Tako je! Ni vse odvisno samo od tistega, kar se v vašem telesu dogaja med vadbo, ampak 

tudi po tistem, ko naredite zadnjo ponovitev. In točno tukaj se zgodi čudež!  

Zaradi specifične razporeditve intervalov, ki je sicer izredno preprosta, dosežemo, da tudi po 

koncu vadbe, v obdobju naslednjih 12 ur, porabimo bistveno več kalorij kot sicer. In kar je 

najlepše, telo energijo črpa predvsem iz odvečnih maščob.  

To pomeni, da tudi potem, ko ste že doma, ko gledate film, berete knjigo, se družite s 

prijatelji, telo še vedno pridno porablja kalorije in tako poskrbi za nore rezultate.  

Kot sem že omenila, pa je izredno pomembna specifična razporeditev intervalov. Brez skrbi, 

vse razložim! 
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Da dosežemo to, boste upoštevali naslednjih 5 zlatih pravil: 

1. Vadbo vedno začnemo z ogrevanjem. Lahko je to tek na mestu, poskoki s kolebnico, 

kolesarjenje na sobnem kolesu ali kaj podobnega. 

2. Po ogrevanju sledi glavni del, ki je sestavljen iz 1 do 7 različnih vaj. Vsako vajo 

izvajate v intervalih 10-20. To pomeni, da 10 sekund res intenzivno izvajate vajo in si 

potem privoščite 20 sekund počitka.  

3. 10-sekundni intervali so visoko intenzivni. Tukaj moramo biti izredno disciplinirani 

in vztrajni. Med vadbo boste dihali na škrge, se potili, jezili, ni da ni… 

4. Priporočam, da izberete vaje, kjer je vključenih čim več mišičnih skupin. 

5. V prvem tednu pričnete s 3 minutno tabato, v drugem tednu pa nadaljujete s 5 

minutno. 

Primeri tabate (lahko tudi sami poiščete na youtube kanalih): 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g 

 

Izbor drugih aktivnosti na prostem  ki jih lahko izvajate pri vsebinah NŠP: 

- TEK 

- KOLESARJENJE 

- ROLANJE 

- KOTALKANJE 

- MET NA KOŠ  

- IGRA Z ŽOGO  

- SKOKI S KOLEBNICO 

- POHOD 

- In še kaj 

 

 

 

Učenci, to je ene vrste izziv za vas. Zanima me, kako vam bo šlo tistim, ki boste 

sprejeli ta izziv in poskušali s tabato. Predlagam, da poskusite. Sporočite mi vaše 

mnenje na mihaela.perhavec@os-komen.si  

 

Še enkrat opozorilo: ne pretiravajte in prilagodite vadbo svojim zmožnostim in 

sposobnostim. To pomeni, da če ne zmoreš, zmanjšaj število ponovitev, 

intervalov. Pred vadbo se vedno ogrej. 

 

V spodnjo tabelo si lahko zabeležiš svoje rezultate.   

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
mailto:mihaela.perhavec@os-komen.si
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Ime in priimek: _____________________________________Razred:______ 

Vadba: Datum: 
Občutki, opis vadbe, analiza (na 

kratko): 

TABATA 3 minut 

TEK 10 minut 

INDIVIDUALNI IZBOR 

AKTIVNOSTI NA PROSTEM 

  

TABATA 3 minut 

HOJA 30 minut 

INDIVIDUALNI IZBOR 

AKTIVNOSTI NA PROSTEM 

  

TABATA 3 minut 

KOLESARJENJE ali ROLANJE 

60 minut 

  

TABATA 5 minut 

TEK 15 minut 

INDIVIDUALNI IZBOR 

AKTIVNOSTI NA PROSTEM 

  

TABATA 5 minut 

HOJA 45 minut 

INDIVIDUALNI IZBOR 

AKTIVNOSTI NA PROSTEM 

  

TABATA 5 minut 

POHOD NA BLIŽNJI HRIB ali 

DRUGA AEROBNA 

AKTIVNOST 

  

VADBA PO IZBIRI: 

__________________________ 

  

VADBA PO IZBIRI: 

__________________________ 

  

VADBA PO IZBIRI: 

__________________________ 

  

 

 


