
ŠPORT V TEDNU 30. 3. DO 3. 4. 2020 

POZDRAVLJENI. 

Še vedno nas malo heca vreme, zato te verjetno ne mika preveč, da bi šel ven. Ne glede na to, se kar 

potrudi, toplo obleci in pojdi ven na zrak. Ti nič ne bo škodilo. Lahko hodiš, tečeš, kombiniraš tek z 

vajami za moč, vajami atletske abecede… Možnosti je nešteto. Samo voljo potrebuješ. 

 

V tem tednu sta na urniku 2 uri ŠPORTA. 

V spletni učilnici sem vam pripravila nekaj idej, kako lahko uresničite cilje, ki sem jih zastavila za ta 

teden. Še vedno je naš cilj izboljšanje kondicije in odriva. Vset je povezano tudi z anšim srčnim 

utripom in dihanje. Tako kot z gibanjem zunaj je tudi tukaj možnosti nešteto. Vse kar počneš je bolje 

kot nič. Dodajam tudi nekaj teorije glede srčnega utripa in aktivnosti. Preberi si. 

 

Od tebe bi pa rada povratno informacijo konec tedna. Napiši v kanal. Lahko direkt ali pa poslikaš. 

KAJ SEM POČEL/POČELA? 

KOLOKO? 

KAKŠEN JE BIL MOJ SRČNI UTRIP? KAKO SEM SE POČUTIL/POČUTILA? 

Še ena tabelarična vzpodbuda za ta teden. 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK VIKEND 
 Jutranja telovadba 

(pretegni se na vse 
konce in do konca, 
predklon in zaklon) 
ZDRAV ZAJTRK 

Pomisli, koga boš 
danes nahecal?! 
Kdo bo pa tebe?! 

Jutranja telovadba 
(pretegni se na vse 
konce in do konca, 
predklon in zaklon) 
ZDRAV ZAJTRK 

 NASPI SE. 
ZDRAVO JEJ. 
POMAGAJ 
DOMA. 

Aktivni odmor med 
učenjem 
10 min 
(prezrači, pretegni, 
kroženja, predkloni, 
odkloni, pijača) 
GREMO SE UČIT 
NAPREJ! 

 Aktivni odmor med 
učenjem 
10 min 
(prezrači, pretegni, 
kroženja, 
predkloni, odkloni, 
pijača) 
GREMO SE UČIT 
NAPREJ! 

 Aktivni odmor med 
učenjem 
10 min 
(prezrači, pretegni, 
kroženja, predkloni, 
odkloni, pijača) 
GREMO SE UČIT 
NAPREJ! 

OSTANI DOMA 
IN HKRATI POJDI 
NA SPREHOD 
(Ali se da? 

DEKLETA 8.r ŠPO na 
urniku 
Poglej v spletno 
učilnico 

FANTJE 8. in 9.r 
ŠPO na urniku 
Poglej v spletno 
učilnico 

DEKLETA 8.r ŠPO 
na urniku 
Poglej v spletno 
učilnico 

FANTJE 8. in ŠPO na 
urniku 
Poglej v spletno 
učilnico 

FANTJE 9.r ŠPO na 
urniku 
Poglej v spletno 
učilnico 

UŽIVAJ VIKEND 

MIGAJ

 

MIGAJ MIGAJ MIGAJ POŠLJI UČITELJICI 
POVRATNO 
INFORMACIJO 

 

SRČNI UTRIP SRČNI UTRIP SRČNI UTRIP 

 

SRČNI UTRIP 

 

 

 

Lepo vas pozdravljam. 

Učiteljica Ana                                                                                                             Lokvica, 27. 3. 2020 


