
Danes te čakajo meritve za prilagojen športnovzgoji karton. Meritev boš 

opravili dvakrat: danes in čez kakšen teden še enkrat. Pomembno je, da 

vaje obakrat izvajaš pod enakimi pogoji oz. na enak način. Rezultati 

seveda ne bodo primerljivi s sošolci, saj ne boste imeli vsi pri vseh vajah 

enakih pogojev. 

 

Najprej pripravi vse potrebno za merjenje: štoparico (imaš jo na 

telefonu), meter, pisalo, list papirja, na katerega si prepiši preglednico, ki 

je v drugi priponki. Na list papirja boš zapisoval rezultate testiranja.  

Pred vsako vajo, preberi navodila. 

Športno se obleci in obuj. 

Preden začneš s testiranjem, se dobro ogrej (najmanj 10 gimnastičnih 

vaj, z desetimi ponovitvami). 

Med vajami pij vodo, delaj krajše odmore in po potrebi opravi raztezne 

vaje. 

 
Najbolje bo, če začneš s testi telesnih značilnosti: 
 

1. Najprej si izmeri telesno višino (pri tem boš potrebovalipomoč) in 
telesno maso.  

  

VIŠINA Stopi k podboju vrat. Stoji vzravnano, stopala imej 
vzporedno drugo ob drugem.  
Sezuj čevlje in se drži vzravnano. 
Pomočnik naj stoji ob strani in naj pazi na to, da boš 
imel pete na tleh in tik ob steni. 
Zvezek ali knjigo naj prisloni na steno in ga spusti 
do tvojega temena. Tam, kjer se knjiga/zvezek 
dotika podboja (na spodnji strani, najbližje tvoji 
glavi), naj pomočnik s svinčnikom na rahlo nariše 
črtico. 
Izmeri dolžino od tal do črtice na podboju vrat. 
Izmeril si svojo telesno višino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASA Stopi na tehtnico in odčitaj maso v kilogramih. 



 
 

 
 

2. Nadaljuj s testi gibalnih sposobnosti. 
 

DVIGANJE TRUPA Pripravi mehkejšo blazino. Noge zatakni za rob 
sedežne ali pa naj te nekdo prime za stopala. 
Pokrči noge in se z rokami (nasproti) primi za 
rame. Komolce položi na prsi. Pri dvigovanju se 
dviguj v sedeči položaj, pri tem komolce ne smeš 
dvigniti od prsi. 
Dvig je končan, ko se s komolci dotakneš kolen.  
Vaja se izvaja 60 sekund, pri tem štej, koliko 
dvigov opraviš. 

 
DOTIKANJE 
PLOŠČE Z ROKO 

Potreboval boš pomoč pri štetju in merjenju časa. 
Nariši dva kroga, ki imata premer 20 cm. Postavi ju 
na mizo. Zraven prinesi stol, ki primeren za tvojo 
višino. Kroga morat biti med seboj oddaljena 60 
cm. 
 
                     

 



 
 

3. Ostale vaje boš opravili na prostem. 
 

SKOK V 
DALJINO 
Z MESTA 

Potrebuješ mehko podlago ali mehko obuvalo, meter in 
pisalo s katerim boste označili dolžino skoka. 
Nariši črto, kjer boš pričenjal s skokom (odskočišče). 
Odriv mora biti sonožen. Pred odrivom se smeš vzpeti na 
prste, ne smeš pa izvesti odriva s poprejšnjim poskokom.  
Opraviš lahko tri skoke, od katerih se izmeri najdaljši. Z 
metrom se meri razdalja od črte na odskočišču do 
zadnjega dela telesa, ki se dotika tal.  
Meritev zapiši v cm. 

 
 
 
 
 
 

Če si desničar, položi levo roko na sredino med 
kroga (če si levičar, pa desno roko), drugo roko pa 
na ploščo na nasprotni strani.  
Pomočnika naj ti da znak, kdaj pričneš z vajo. Meri 
naj te 20 sekund. Na znamenje »zdaj« se začni z 
boljšo roko izmenoma kar najhitreje dotikati obeh 
plošč. Vsak dotik obeh plošč šteje eno točko! 
Štejta dotike plošče le na tisti strani, na kateri si 
držal roko ob začetku izvajanja naloge. Zadostuje, 
da opraviš dotik le s konico prsta.  

 
 



TEK NA 
60 M 

Pred tekom se dobro ogrej. 
Na domačem dvorišču ali kakšni ravni površini poskusi 
odmeriti 60 m (to je približno 60 daljših korakov). Na znak 
ZDAJ, čim hitreje preteci izmerjeno razdaljo. Fino bi bilo, 
če bi te lahko nekdo štopal. 

TEK  3 
MIN 

Ker boš verjetno težko izmeril krog, ki meri 600 m, se boš 
moral malo prilagoditi. Poišči teren, ki naj bo čim bolj raven 
(lahko tudi krogi okrog hiše). Tvoja naloga je, da tečeš 
neprekinjeno približno 3 min. Na začetku teci počasi, 
umirjeno, proti koncu treh minut pa poskusi pospešiti 
hitrost teka. Poskušaj zapisati, koliko si pretekel, da boš 
lahko rezultat primerjal z naslednjim tekom.  

 
4. Opravi raztezne vaje, da te jutri ne bodo bolele mišice. 

 

5. Vse pripomočke, ki si jih potreboval za testiranje, za seboj 

pospravi. Privošči si dovolj tekočine (najboljše vode) in počitek. 


