
Učenci! 

Pred nami je že 3. teden dela na daljavo. Bodite aktivni vsak dan vsaj 60 minut 

(sprehod v naravo, kolesarjenje, počasen tek...) 

Bodite čimveč časa zunaj, vendar ne v stiku z drugimi 

Pijte veliko tekočine, pazite na zdravo prehrano in se veliko gibajte, saj boste tako 

ostali fit in odporni proti virusom. 

 

Še nekaj dodatnih nalog, s katerimi boste krepili mišice rok, ramenskega obroča in 

nog ter tako razveselili starše: 

- pometi ali posesaj stanovanje 

- pometi dvorišče 

- preloži ali zloži drva 

- opravi delo na njivi, v sadovnjaku ali v vinogradu 

 

V priponki imate naloge za 3. teden 

 

Ostanite zdravi, javite se kaj. 

Vesela sem vaših fotografij z rekreacije 

 

Pozdrav 

učiteljica Silvana 

 

  



DELOVNI LIST  

Teoretični del: 

Odgovori na vprašanja: 

1. Kaj zate pomeni besedna zveza zdrav življenjski slog? 

2. Kakšen vpliv ima telesna dejavnost in športna vadba na telo? 

3. Katere so negativne posledice, ki so povezane s telesno dejavnostjo? 

4. Naštej naloge, ki so vključene v športnovzgojni karton, ki ga učenci običajno opravljajo 

meseca aprila. 

5. Sestavi svoj jedilnik za 1 dan, ki mora vsebovati 5 zdravih obrokov, vključena naj bo 

tudi pijača. Poskusi ga uresničiti  

 

Odgovore si napiši na list oz. v zvezek. Pregledala bom, ko se vidimo v šoli. 

 

 

Praktični del: 

Ogrevanje – popestri si z glasbo po želji. 

- 1 min tek na mestu 

- 30 sek tek na mestu s postopnim dvigovanjem kolen do pravega kota 

- 10 x na mestu skok - roke in noge narazen ter skupaj 

- 10 x visoko dvigovanje pet zadaj 

 

Gimnastične vaje: 

- Potisk glave naprej, nazaj, v levo in v desno s kontra uporom- zadrži 5 sek 

- Kroženje z rokami naprej/nazaj (10x) 

- Kroženje z boki v obe smeri (10x) 

- Kroženje s koleni v obe smeri (10x) 

- Kroženje z gležnji in z zapestji (10x) 

- Izpadni koraki v levo in desno stran (7x) 

- Predklon stoje s prekrižano nogo v levo in v desno – zadrži 10x  

 

Še vedno toplo priporočam “Trening s kavča”, ki ga lahko spremljate, kot sem vam že napisala. 


