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PLAN DELA PRI PREDMETU NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT                 

za obdobje  od  25. 5. – 29. 5. 2020  

 

 

Pozdravljeni učenci,  

ta teden je še ena ura namenjena rolanju.  Tisti, ki ne zna rolati oz nima 

rolarjev, lahko rolanje nadomesti s skirojem ali kolesom. Preden začneš z 

vajami preberi spodnja navodila in priporočila o rolanju.  

 

ROLANJE 

1. Rolanje je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav šport, ki krepi mišice in 

pomaga pri razvijanju vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti organizma. 

2. Rolanje je zelo priporočljivo tudi za tiste, ki se zaradi različnih težav s koleni 

ne morejo ukvarjati s tekom. Pri rolanju gre za zelo mehko gibanje brez 

obremenjevanja kolen in gležnjev 

3. Rolanje je prava pot za ohranjanje zdravja in razvedrilo. Rolamo lahko skorajda 

povsod, starost pa pri tem ni ovira. 

 

OPREMA ZA ROLANJE: 

K opremi za rolanje spadajo pravilno opremljeni in udobni rolerji ter nujna zaščitna oprema 

(ščitniki za kolena, komolce in zapestja ter čelada), brez katere začetniki in otroci ne smejo 

stopiti na drsečo podlago. 

 

ČEVELJ: 

Čevelj mora biti udoben, saj je namenjen otroški zabavi, ne pa ožuljenim stopalom in trpljenju. 

Za otroka je najprimernejši trdi tip čevlja, ki je v celoti iz plastike. Zapremo ga s kovinskimi 

ali plastičnimi zaponkami, ki tesno stisnejo zunanji plašč čevlja. Tak čevelj omogoča boljšo 

oprijemljivost noge in gležnja ter omogoča večjo stabilnost in obvladljivost rolerja. Vložek v 

rolerju naj bo iz kvalitetnega materiala in anatomsko oblikovan. Otroku naj daje roler dober 

občutek, ko ga obuje.3. Pozorni moramo biti tudi na velikost čevljev, ki je prav tako zelo 

pomemben dejavnik dobrega rolerja. Starši velikokrat kupijo otroku dve številki prevelike 

rolerje z namenom, da jih bo lahko uporabljal več let. Nekateri otroci podedujejo rolerje od 

sester ali bratov, ki so zanje premajhni. Tej napaki se lahko izognemo tako, da kupimo po 

velikosti nastavljive rolerje. Številni proizvajalci danes izdelujejo otroške rolerje za več 

velikosti stopala v enem. Taki rolerji so za otroka dobra izbira. Paziti moramo samo, da so 

udobni in funkcionalni. 
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PODVOZJE IN ZAVORA: 

Podvozje je del rolerja, ki je pritrjeno na podplat čevlja, na katerem so pripeta kolesa in zavora. 

Lahko je iz plastične mase (v enem kosu z čevljem, ali posebej pritrjena), aluminija ter boljša 

podvozja iz karbona. Podvozja iz kovine so boljša, trdnejša in lažja, plastična pa cenejša in 

manj čvrsta. Za otroka začetnika so rolerji s plastičnim podvozjem dovolj dobri. 

Vsi rekreativni rolerji imajo eno zavoro, ki je pripeta na desni roler. Dobri rolerji so narejeni 

tako, da lahko zavoro prestavimo iz enega na drugi roler, če uporabnik lažje zavira z levo nogo. 

Obstajajo pa tudi otroški rolerji, ki imajo na obeh rolerjih zavoro. Ko se zavora obrabi do 

označene črtice, jo je treba zamenjati. 

 

 

KOLESA: 

Kolesa so lahko iz različnih materialov. Ločimo trda in mehka kolesa in različnih velikosti. Za 

otroke so najprimernejša kolesa iz mehkih materialov in srednje velika. Nikakor naj ne bodo iz 

plastike. Pomembna je tudi kvaliteta ležajev v tirnici. Slabši ležaji bodo otroku povzročali 

prevelik kotalni upor. 

 

 

ZAŠČITNA OPREMA: 

Zaščitna oprema je pri rolerju začetniku in otroku nujno potrebna. Obvaruje nas pred 

odrgninami, udarci in drugimi poškodbami, ki so del tega športa. K zaščitni opremi sodijo 

ščitniki za kolena, ščitniki za komolce in ščitniki za zapestja ter čelada. Najboljši ščitniki so 

tisti, ki jih lahko oblečemo in nam tako ne zdrsnejo s sklepov. Seveda ne smejo biti premajhni 

in nas tiščati ali preveliki in ohlapni. Na ta način izgubijo svojo funkcijo, poleg tega pa še otroka 

ovirajo pri delu. Tudi čelada se mora čim bolj prilagajati glavi. Najboljše so čelade z notranje 

nastavljivim obročem. Za boljšo zaščito lahko poskrbimo tudi s primerno obleko. 

Najprimernejša so oblačila, ki so iz debelejših materialov, saj jih pri padcu težje stržemo in nas 

bolj zaščitijo pred odrgninami. Hlačnice naj bodo daljše, lahko tudi pokrivajo kolena, pri čemer 

damo ščitnik čez hlačnico. Ramena so pokrita z rokavi majice. 

 

 

MOJI ROLERJI: 

1. Prepričajte se, da so vaši rolerji v dobrem stanju, če so koleščki  vozni in zavore 

dobro delujejo. 

 

OGLEJTE SI VIDEOPOSNETEK PRAVIL VARNEGA ROLANJA: 

https://aktivni.metropolitan.si/media/upload/Video/2008/07/17/men_se_rol 

a2_fflv.mp4 

 

https://aktivni.metropolitan.si/media/upload/Video/2008/07/17/men_se_rola2_fflv.mp4
https://aktivni.metropolitan.si/media/upload/Video/2008/07/17/men_se_rola2_fflv.mp4
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ČELADA: 

1. Čelada naj bo udobno nameščena na tvoji glavi (ne pretesna ali preveč 

ohlapna), vrh pa naj bo približno dva prsta od obrvi. 

2. Stranski nastavki naj sedijo tik pod ušesi in tvorijo lep V na boku glave, na bradi 

pa morata biti dva prsta, da se prilegata med njim in brado. 

3. Razumevanje, kako se prilega čelada, je eno najpomembnejših vidikov, kot tudi 

oceno stanja čelade. 

 

 

 

Nošenje zaščitne čelade tveganja za 

nesrečo sicer ne izniči, lahko pa zelo 

ublaži njene posledice in v najbolj 

skrajnih primerih prepreči invalidnost ali 

celo reši življenje. 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI DEL:  OGREJ SE Z GIMNASTIČNIMI VAJAMI 

1.  Sedaj ko ste pripravili sebe in svojo opremo za rolanje se podajte na pot. 

2.  Med vožnjo z rolerji upoštevaj pravila varnega rolanja: 

 

ROLAJ PAMETNO: 

 Vedno imej na sebi zaščitno opremo: čelado, ščitnike za kolena, 

 Dobro obvladaj osnove: odrivanje, ustavljanje in obračanje. 

 Redno vzdržuj opremo v dobrem stanju. 

 Prilagodi hitrost svojemu znanju.  
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ROLAJ POZORNO: 

 Ves čas rolaj nadzirano. 

 Izogibaj se vodi, olju in pesku. 

 Izogibaj se prometu.  

ROLAJ DOSTOJNO: 

 Rolaj po desni, prehitevaj po levi strani. Z vedenjem "obvesti" ostale 

udeležence v prometu, naj te prehitevajo po tvoji levi. 

 Vedno se umikaj pešcem. 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: 

Pospravi opreme za rolanje na svoje mesto. Osveži se in upam,  da si užival v  vožnji z 

rolerji. 

 


