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PLAN DELA PRI PREDMETU NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT                 

za obdobje  od  6.4. – 10.4.2020  

 

Pozdravljen/a,  

predlagam, da tudi naslednji teden izvedeš tabato. Poskusi vključiti tudi kakšen svoj gib oz 

vajo in podaljšaj interval. Torej poskusi izvajati vajo dlje časa (5 sek več) kot si jo izvajal 

prejšnji teden.  

 

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 

 

Upoštevajte 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 

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

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: 

__________________________ 

  

 

 


