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9. teden dela na daljavo (18. 5. do 22. 5. 2020) 

 

5. razred  
 
5 ure ŠPO na urniku in ŠPORTNI DAN. 
 

              
 

Kaj pa je sedaj to? 5 ur? Ja.  

Planirali smo kar nekaj ur ŠPO za utrjevanje kolesarskih veščin. To bi v »normalnih 

razmerah« delali sedaj, ko bi vadili za kolesarski izpit. Namesto v šoli, verjamem, da boste 

vaje z veseljem in pravilno opravili tudi doma. Na tak način boste v 6. razredu pripravljeni na 

kolesarski izpit. 

Plan za ta teden. 

ponedeljek torek 
 

sreda četrtek petek 

Gibaj in 
migaj 
prosto. 

ŠPO – 
kolesarstvo 
(ogled posnetkov, 
priprava poligona, 
vadba na 
poligonu, krajša 
vožnja) 

ŠPO – košarka 
(ponovitev in 
utrjevanje 
elementov, igra, 
dnevnik) 
 
ŠPO – kolesarstvo 
(priprava poligona, 
vadba na poligonu, 
vadba na 
asfaltnem delu- 
vožnja z eno roko, 
nakazovanje 
smeri) 

ŠPORTNI 
DAN 
(ŠVZ karton) 

ŠPO – košarka 
(ponovitev in 
utrjevanje 
elementov, igra, 
dnevnik) 
 
 
ŠPO – kolesarstvo 
(utrjevanje nalog, ki 
ne gredo najbolje, 
kolesarski izlet z 
upoštevanjem 
pravil ravnanja v 
prometu) 
 

 

KOŠARKA 

V prejšnjih urah ste dobili veliko nalog in informacij povezanih z malo košarko. V tem tednu 

utrjujte vse elemente igre.  

- Vodenje, razne finte med vodenjem… 

- podaje, lovljenje, 

- met na koš z različnih položajev, 

- igra tako ali drugače. 

Uživaj s košarkarsko žogo. Pazi na pravila! Dvojno vodenje, držanje žoge, koraki… 

 

NE POZABI: Kdor še ni, naj mi pošlje Športni dnevnik male košarke. 
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KOLESARJENJE - VARNO KOLO – povezava: varno kolo 

Obvezna oprema kolesa obsega: 

 Brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro 
 Belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali 

na boku 
 Zvonec 
 Ustrezno napolnjene pnevmatike 
 Primerno nastavljeno višino krmila in sedeža 

Na kolesu je priporočljivo imeti tudi blatnike, ščitnik verige, prtljažnik ali nosilno košarico za 
prtljago. Kolo moramo redno vzdrževati in čistiti, da bo delovalo. 

Prav tako je zelo pomembna oprema kolesarja. Za kolesarja je nujna kolesarska čelada, ki 
ščiti glavo pri morebitnem padcu. Prav tako je pomembno, da imamo športna oblačila, ki 
omogočajo dovolj prilagodljivosti. Oblačila naj bodo svetle barve, uporabimo lahko tudi 
odsevni brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili. Hlačnice spnemo skupaj, lahko z 
odsevnim trakom, ter tako preprečimo, da bi nam zašle med napere. 

Tvoje delo v tem tednu. 

- poligon 

- vožnja z eno roko 

- vožnja na terenu 

- spletne vaje (povezava) in vaje v SIO Kolesar 

Preden začneš si oglej posnetke (poligon , domač poligon) To sem vam dala že v 6. tednu. Da 

vam ne bo potrebno iskati, prilepim tukaj še enkrat (tipka CTRL in klik na povezavo) 

Poligon 

Pripravi pripomočke in postavi poligon. Če ne gre vse skupaj, pa postavi v dveh delih. 

Najprej vadi 1. del, nato drugega.  

1. Preglej kolo. Ali je vse na svojem mestu? 

2. Čelada? 

3. In gremo. Opravi poligon večkrat. Nalogo, ki ti ne gre še enkrat ponovi. 

Kolesarski izlet 

Da se po končanem treningu na poligonu malo sprostiš se s kolesom odpravi na manjši izlet 

po okolici. Ker se sam še ne smeš voziti po cestah, vprašaj starše, da se ti pridružijo. 

Upoštevaj vse prometne predpise, ki si jih spoznal pri teoretičnem delu izpita. 

Spretnost vožnje z eno roko 

Pri opravljanju vaj spretnosti vožnje z eno roko si poišči malo daljši, raven del svorišča, manj 

prometne ceste ali igrišče. Med vožnjo naravnost poskušaj izpustiti eno roko. S prosto roko 

nakaži smer in zadrži 5-10 sekund. Pri vožnji z eno roko vozi naravnost, glej naprej. Vajo 

opravi z obema rokama. Vajo opravi večkrat. Bolj izkušeni lahko z eno roko tudi zavijate, 

delate osmice a pazite na varnost. 

Lahko se tudi preizkusiš s spletnimi vajami. Sposodila sem si jih iz bližnje šole.  

oprema kolesa   Kaj manjka                                               LP od učiteljice Ana 

https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-kolesarjev/varno-kolo/
https://www.youtube.com/watch?v=f_9tx7OFebQ
https://www.youtube.com/watch?v=CpD6gRwIOhs
http://www2.arnes.si/~osngso3s/promet_oprema.htm
http://www2.arnes.si/~osngso3s/prom_manjka.htm

