
Čas je, da se 
pripraviš za 
športni dan!



Pripravi se za športni 
dan
• Obleci se v športna oblačila.

• Pripravi si športno obutev in 
plastenko vode.

• Potrebuješ list in pisalo, da si boš 
meritve zapisoval/-a. Te meritve 
so samo tvoje.

• Potrebuješ še nasmeh in 

dobro voljo.



2. del: VAJE ZA ŠVZ KARTON

V drugem delu športnega 
dne boš spoznal/-a vaje, ki 
jih izvajamo na testiranju 

za  športno vzgojni karton. 

Izvajal/-a boš vaje za 
športno vzgojni karton.

Beležil/-a si boš rezultate.



Ali se spomniš, katere vaje 
sestavljajo športno vzgojni 
karton?

• Oglej si kratko predstavitev - ŠVZ karton. 

https://youtu.be/9PNb77rhVnI


Beleženje rezultatov
Ime:

Datum:
Moji rezultati:

Telesna teža:

Telesna višina:

Kožna guba:

Dotikanje plošče z 
roko:

Predklon:

Skok v daljino z mesta:

Trebušnjaki:

Poligon:

Tek na 60 m:

Tek na 600 m:

Ustvarim si lahko 
tako preglednico.



V prvem delu testiranja boste izmerili vaše telesne značilnosti.

ATT (telesna teža) 

Stopite na tehtnico in odčitajte rezultat.

Telesna masa nam daje podatek o skupni masi

telesa. Posameznikova telesna masa se spreminja

od rojstva naprej.

Priporočljivo pa je, da po končanem obdobju rasti

zdravo telesno maso ohranjamo na približno enaki

ravni skozi vse življenje.



ATV (telesna višina)

Stopite do podboja vrat. Tvoj pomočnik vzame trikotnik ali knjigo in svinčnik, 

katerega sled boste po merjenju lahko izbrisali in začrta višino. Zagotovo imate 

doma meter ali pa se potrudite s šolskim ravnilom. 

Telesna višina nam daje podatek o dolžinski razsežnosti telesa.

V obdobju otroštva telesna višina ves čas raste, z zaključkom

adolescence pa se rast ustavi. V odrasli dobi telesna višina

ostane konstantna, čeprav dnevno niha predvsem zaradi

hidracije vretenčnih diskov. Tekom dneva so posamezniki

najvišji zjutraj, najnižji pa zvečer. V odrasli dobi je nižanje

telesne višine pokazatelj degenerativnih sprememb hrbtenice.



AKG (kožna guba)

Mami ali ati naj te uščipneta v roko malo nad komolcem. Auuu!

Hecam se!!!

Kožna guba nam daje podatek o količini maščobne mase. Ta se spreminja od rojstva naprej, 

v adolescenci se maščobna masa pri dekletih poveča bolj kot pri fantih. Visoke vrednosti 

kožne gube nadlahti so znak prekomerne prehranjenosti posameznika, kar povečuje 

zdravstveno tveganje za obolevanje za srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 2 ter nekaterih 

vrste rakavih obolenj. Pripomoček za merjenje se imenuje kaliper.

Preberi si, kaj je kožna guba.  



Saj vendar nimamo pripomočkov, rekvizitov, merilcev …

• Meter ali približek - pedenj, stopalo, korak, šolsko ravnilo;

• uro ali štoparico;

• kamenčke, kakšno vrv ali palico;

• širši stol, plastično škatlo, betonsko cvetlično korito ali kovček.

Pri vsaki nalogi poglej okrog, poišči in uporabi, kar najdeš, 

verjamem, da imaš polno zamisli!



• V drugem delu našega testiranja
boste izmerili vaše gibalne
sposobnosti.

• Kot vedno, morate najprej primerno
ogreti telo. 

• V pomoč so ti lahko VAJE 1 in VAJE 2

• Vaje lahko izvajaš bos v stanovanju
ali v športnih copatih zunaj.

Čas je že, da se dobro 
ogrejemo!

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=b4gDjGecMbg


DPR (dotikanje plošče z roko)

Sedi k mizi. 

Označi si plošči (izreži dva kroga, s premerom 20cm), ki naj bosta 

oddaljeni 40 ali 60 cm. Položiš slabšo roko na sredino in prekrižaš 

z boljšo. 

Izmenično se dotikaj plošč in štej, koliko dotikov narediš v 20 

sekundah.

Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko.

Jaz sem plošči na mizi označila kar z rokavicami, 

zavitimi v klobčič. 

Dotikanje plošč z roko nam daje 

podatek o hitrosti izmeničnih gibov rok. 

Kaže tudi na sposobnost hitrega 

prenašanja impulzov našega živčnega 

sistema ter njegovega utrujanja. Nižje 

vrednosti te merske naloge lahko 

nakazujejo na slabšo prevodnost 

živčnega sistema, na prenizek tonus 

mišic rok in ramenskega obroča ali 

stabilizatorjev trupa, ki rokam dajejo 

oporo. 



PRE (predklon na klopci) 

Bos stopi na klopco ali stol in s stegnjenimi nogami, 

pri čemer so stopala vzporedno, potisni roke čim 

nižje. Giba ne izvajaj sunkovito. 

Kdo je boljši? 

NEPRAVILNA IZVEDBA!
„Ja, stara sem 3 leta in mi še ne gre čisto po 

pravilih. Ti pa stegni noge, saj bo šlo.“

Predklon na klopci nam daje podatek o gibljivosti nog in 

spodnjega dela hrbtenice. Nizke vrednosti te merske 

naloge kažejo na prekratke zadnje stegenske mišice, kar 

predstavlja povišano tveganje poškodb pri sunkovitih 

gibih nog ter nezmožnost izvajanja gibanj nog s celotno 

amplitudo, pa tudi na zmanjšano gibljivost spodnjega dela 

hrbtenice. Hkrati je nizek rezultat te merske naloge lahko 

pokazatelj izpostavljenosti povišanemu stresu, ki 

povečuje mišični tonus. Grobo merilo ustrezne gibljivosti 

nog in spodnjega dela hrbtenice je sposobnost, da smo 

se ob stegnjenih nogah sposobni s prsti rok dotakniti 

prstov nog. 

PREVIDNO. Prosi starše 
za pomoč!



SDM (skok v daljino z mesta)

Označi črto, od koder boste skakali, potegni meter, 

če pa ga nimaš, lahko 10 cm izmeriš tudi na 

pednje; lahko si pomagaš s kamenčki, ki si jih 

nastavil v enakih razmikih in jih potem 

sešteješ…znajdi se. 

Skok v daljino z mesta nam daje podatek 

o eksplozivni moči nog, ki kaže na našo 

sposobnost proizvajanja maksimalne sile. 

Nižje vrednosti te merske naloge lahko 

nakazujejo na premajhno mišično moč 

stegenskih mišic ali slabšo koordinacijo 

rok in nog pri odrivu. 



DT (dviganje trupa) 

Nekdo naj te prime za noge ali pa jih zatakni npr. pod 

kavč. Lezi v pravilni položaj, roke prekrižaj na ramenih 

in se dviguj. S komolci se moraš dotakniti kolen. 

Časomerilec, npr. sestra, naj šteje pravilne ponovitve in 

meri čas (60 sekund).  

Dviganje trupa nam daje podatek o 

vzdržljivosti v moči mišičja trupa, 

predvsem upogibalk kolka in trebušnih 

mišic (upogibalk trupa). Nizke vrednosti 

te merske naloge kažejo na zmanjšano 

moč mišičja, ki je pomembno za 

stabilizacijo trupa in ohranjanje zdrave 

telesne drže. 



KRL ( koordinacijska lestev) 

Čim hitreje izvedi vajo, tako kot kaže slika. 

Še prej pa si moraš lestev seveda narediti. 

Lahko izrežeš tanke lističe in jih nalepiš na 

tla, lahko jo s kredo narišeš na tla pred 

hišo… bodi iznajdljiv!

Lestev naj ima 10 kvadratkov. Skači 

sonožno skupaj-narazen, glej sliko.

Koordinacijska lestev je odličen športni pripomoček za 

izboljšanje delovanje nog in hitrosti gibanja. Uporabna 

je tako za splošno fizično kondicijo kot tudi 

profesionalne treninge. Zaradi svoje vsesplošne 

uporabnosti z njo vadijo tudi znani športniki. Lestev je 

izdelana tako, da omogoča specifično gibanje. Za 

trening potrebujemo precejšnjo koncentracijo. Z 

različnimi vajami izboljšujemo tudi splošno kondicijo 

(skiping, osnovna drža, stabilnost gležnjev, pravilno 

postavljanje stopal pri teku, hitrost spremembe smeri-

agilnost, preventiva pred poškodbami. Metodološki 

pripomoček je namenjen krepitvi nog, povečanju 

koordinacije, ravnotežja, hitrosti in eksplozivnosti.



PON (poligon nazaj) 

Med startno in ciljno črto (metla, kolebnica, vrvica) 

naj bo cca. 10 m, 3 m od startne črte je pokrov 

skrinje (hlod, klop, kovček…), 6 m od starta pa še 

okvir (stol, klop…). 

Nekdo naj meri čas, ki ga drugi potrebuje, da pri 

gibanju vzvratno po vseh štirih premaga 

postavljene ovire, ki ste jih postavili.

Poligon nazaj nam daje 

podatek o koordinaciji gibanja 

v prostoru, ki kaže na 

sposobnost regulacije gibanja 

v prostoru v neobičajnih 

situacijah. Visoke vrednosti te 

merske naloge nakazujejo na 

nižjo sposobnost 

medsebojnega koordiniranja 

gibanja različnih delov telesa, 

kar povečuje tveganje 

poškodb pri reševanju 

nepričakovanih gibalnih 

situacij. 

Če za to postajo nimaš pogojev v stanovanju 

in ne moreš iti ven, jo izpusti. 



Takole, če ste opravili vse teste do sedaj, ste si zaslužili 

ODMOOOOOOOOR.

Umijte si roke, popijte vodo in si malo odpočijte. 

Lahko si privoščite tudi kakšen kos sadja.                                



Za konec nas čaka še tretji, zadnji del testiranja.

Pripravi se na tek 60m in tek 600m.

TEK 60M 

Razdaljo 60 m lahko izmeriš z daljšimi koraki (en 

tvoj dolg korak meri približno 1 meter), označiš 

štartno in ciljno črto. 

Časomerilec stoji na ciljni črti in izmeri tvoj čas. 

V primeru, da vajo izvajaš v stanovanju, vklopiš 

štoparico in izvajaš visoki skiping natanko 30 

sekund.

Tek na 60 metrov nam daje podatek o šprinterski hitrosti, ki kaže 

tudi na sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega 

živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Ta sposobnost je v 

veliki meri prirojena, vendar je rezultat teka odvisen od več 

dejavnikov: učinkovitega štarta in štartnega pospeška, razvoja 

čim višje hitrosti teka, čim manjšega pojemka v zadnjem delu ter 

pravilne tehnike teka skozi cilj. Višje vrednosti te merske naloge 

lahko nakazujejo na slabšo prevodnost živčnega sistema, na 

prenizek mišični tonus spodnjega dela telesa ali na slabšo 

medmišično koordinacijo.



TEK NA 600M 

Tega imamo najraje. ☺

Lahko izmeriš, koliko dolgih korakov meri pot 

okrog hiše, izračunaš, koliko krogov moraš preteči, 

da odtečeš 600 m ali pot izmeriš s kolesarskim 

števcem. In se poženeš v dir. 

A ne začni prehitro, da boš zmogel teči vso pot. 

Če boš nalogo izvedel v stanovanju pa moraš 

namesto teka ponoviti vaje iz spodnje tabele. 

Ponovi 5x brez pavze. 

Zdrži, ne bo lahko! 

Tek na 600 metrov nam daje 

podatek o aerobni moči 

posameznika. Njena osnova so 

aerobni energijski procesi, ki 

so odvisni predvsem od 

delovanja dihalnega, srčno-

žilnega sistema in krvi. Višje 

vrednosti te merske naloge 

nakazujejo na poslabšano 

aerobno vzdržljivost 

posameznika ter posledično 

povišano tveganje za srčno-

žilna obolenja. 

4. – 6. razred

POČEPI 12

VISOKI SKIPING 20 sekund

SONOŽNI
POSKOKI –

VISOKA 
KOLENA

12

DESKA/PLANK 20 sekund



Zdaj pa hitro po kozarec vode.

Čaka te še zadnji del športnega dne!


