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6. RAZRED  

 

Dragi učenci! 

 

Odločila sva se, da boste v teh tednih do konca šolskega leta malo predelali teorijo 

športov, ki bi jih še morali izpeljati, če bi bili v šoli. Vsak teden boste prejeli en 

sklop.  

 

Še vedno velja, veliko se gibajte na zraku, izkoristite lepe, sončne  dneve in se 

držite navodil stroke. 

 

Bodite še naprej pridni, odgovorni, zaupajte vase in ostanite zdravi. 

 

Praktični del: ATLETIKA 

 

Utrjevanje atletske abecede (poglejte posnetek). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Z73B_u2yk&fbclid=IwAR39OBZdYD9WJxBmdXx3YWWOsI
vJMDX37LTXqNkHbAXbJE_w46ain0-eO2U 

 

Dodajava še vaje za koordinacijo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR19QR5h9bZpHg8VlqyaksOnYpb3EB0j7Z3TDTQECMWFZyQN14uFnVMLFMI 

 

Teoretični del: 

 

Hitrost in vzdržljivost sta bila že od nekdaj pojma življenjske moči. Hiter 

tekač je bil najuspešnejši v vojni in pri lovu. Grki so telesne vaje gojili s 

skorajda znanstveno natančnostjo in so v hitrem teku videli pravo sredstvo 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Z73B_u2yk&fbclid=IwAR39OBZdYD9WJxBmdXx3YWWOsIvJMDX37LTXqNkHbAXbJE_w46ain0-eO2U
https://www.youtube.com/watch?v=N9Z73B_u2yk&fbclid=IwAR39OBZdYD9WJxBmdXx3YWWOsIvJMDX37LTXqNkHbAXbJE_w46ain0-eO2U
https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19QR5h9bZpHg8VlqyaksOnYpb3EB0j7Z3TDTQECMWFZyQN14uFnVMLFMI
https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19QR5h9bZpHg8VlqyaksOnYpb3EB0j7Z3TDTQECMWFZyQN14uFnVMLFMI


za doseganje svojega ideala – močnega in bistrega človeka. Osnovna merska 

enota za teke v tistih časih je bila dolžina štadiona ali en štadion, kar 

ustreza približno 192 m. 

 

Kot sodobna športna disciplina ima tek na kratke proge svoje začetke na 

angleški univerzi Eton leta 1845. Najuspešnejšo obliko starta – nizki start, 

je prvi pokazal neki Američan leta 1888, pet let pozneje pa so pričeli 

uporabljati posebne tekmovalne čevlje oziroma copate z žeblji – 

šprinterice. 

 

Vzdržljiv tekač že od nekdaj pri večini narodov simbolizira sposobnost za 

življenje. Sedanji maratonski tek je nastal na temelju legende o grškem 

junaku, ki naj bi leta 490 pr. n. št. po zmagi Atencev nad Perzijci (na bojišču 

imenovanem Maraton) pritekel z bojišča v Atene z novico o zmagi in se 

mrtev zgrudil. Teki na dolge proge so bili priljubljeni tudi v naslednjih 

stoletjih, ko so tekli ob najrazličnejših praznikih in slovesnostih. Dolžina 

maratonskega teka je danes uradno 42.195m. 

 

Olimpijske discipline povezane s teki so: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 

5000m, 10000m, tek z ovirami (100/110m in 400m), tek s preprekami 

(3000m), štafete (4x100m, 4x400m) in maraton (42,195km). V okviru 

športne vzgoje pa smo se spoznali z sprintom na 60m/100m, štafetnim 

tekom 4x100m, dolgim sprintom na 300m, vzdržljivostnim tekom na 600 in 

1000m ter dolgim tekom na 2400m ali krosom. 

 

Teki so ena najbolj elementarnih oblik človekove motorike, osnova športa 

nasploh in temeljna disciplina atletike. Znotraj atletike kot športne panoge 

pa teke na splošno delimo sledeče: 

 

- Teki na kratke proge (sprinti do 400 m) 
o Sprint je tek z maksimalno možno hitrostjo. 
o Je najhitrejši način človekovega gibanja brez dodatnih 

pripomočkov. 
o Sprinterske discipline delimo na: 

 Kratki sprinti: 60 do 100 m 
 Dolgi sprinti: 200 do 400 m 
 Štafetni teki: 4x100, 4x200, 4x400 m 
 Teki z ovirami: 60, 100, 110, 200, 400 m 

- Teki na srednje proge (teki od 800 do 2000 m) 
- Teki na dolge proge (teki od 3000 do 10000 m) 
- Teki na ultra dolge proge (teki od 20 do 100 km) 

 

 



 

 

Če imate vi ali kdo v družini facebook profil, vaju vabiva, da se nam pridružite v 

skupino »Roševci športamo tudi v času karantene!«, kjer se dnevno objavljajo 

različne vaje, primerne situaciji. 

 

Vadite individualno, lahko v prisotnosti ožjih članov družine, nikakor 

se ne družite oziroma ne imejte skupinskih vadb. 

 

 

Ostanite zdravi! 

 

Desa Čalasan Grajžl in Vojin Mlinarević, športna pedagoga 


