
Jesenski športni dan, 23. 9. 2021  

Moštvene igre 

V četrtek, 23. 9. 2021, bo športni dan. Tema športnega dne - moštvene 

igre. Vsi razredi imjo na programu kros, nogomet, košarko (trojke) in 

odbojko. Vsi razredi delajo vse po spodnjem razporedu. Če želimo, da 

ne bo zapletov, se moramo dosledno držati časovnice. Bodite pozorni 

na lokacije, saj nismo vsi na istih igriščih.  

Razredi ste strogo ločeni med seboj, ni mešanja skupin ali 

posameznikov, le-tako ohranjamo delo v mehurčku.  

Vsak razred naredi 4 enakovredne ekipe, tako da ste v vseh športih 

čim bolj enakovredni.  

Odbojka se igra na urbanih igriščih in v telovadnici Studenci. 

Telovadnico je potrebno zapustit točno ob predvideni uri, saj mora biti 

prazna, preden vstopi druga skupina.  

Nekateri igrate košarko na Igrišču Dragič, drugi na tartanu in tretji na 

betonu. Pazljivo preberite, kje se nahajate s svojim razredom.  

Podobno je pri nogometu, kjer je predvidenih več različnih igrišč. Pri 

nogometu je tudi pravilo: ekipa ima toliko zadetkov/golov prednosti, 

kolikor je število punc v posamezni ekipi (primer: če sta v ekipi 2 

punci, je začetni rezultat za to ekipo 2:0). 

Kros - tek na 1000 metrov. Vsi zmorete to razdaljo preteči v zmernem 

tempu. Ko pridete skozi cilj, si vsak izmeri srčni utrip, le-ta naj bo 

med 140 in 160.  

Navodilo za merjenje: poiščete žilo na roki ali vratu, spremljajte uro 

in štejte utripe v času 10 sekund. Nato rezultat pomnožite s 6 in dobite 

rezultat.  

Odbojka se igra 10 minut. Po tem času se zapiše rezultat.  

Košarka je igra trojk. Igra se 10 minut. Ena punca v vsaki ekipi. 

Namen športnega dne je, da vsi sodelujete povsod.  

Važno je sodelovati, ne zmagati.  



Malico bo hišnik pripeljal za vse naročene dijake med 9.00 in 9.15 na 

urbano igrišče pri garderobah za nogomet.  

Razrednik določi dijake, ki gredo tja po malico in jo prevzamejo za 

svoj razred.  

 

1. letniki: 

Kros (zbirno mesto pri modrem kontejnerju na velikem travnatem 

igrišču) 

8.00 1.a pri kontejnerju 

8.15 1.b pri kontejnerju 

8.30 1.c pri kontejnerju 

8.45 1.d pri kontejnerju 

 

Odbojka 

9.00 1.a Železničar zunaj 

9.00 1.b Studenci 

9.30 1.c Železničar zunaj 

9.30 1.d Studenci 

 

Košarka - urbano igrišče Železničar (trojke na en koš) 

10.00 1.a Igrišče Dragič 

10.00 1.b Polovica tartan igrišča 

10.00 1.c Polovica tartan igrišča 

10.15 1.d Betonsko igrišče 

 

Nogomet 

11.00 1.a Umetna trava 

11.00 1.b Umetna trava 

11.30 1.c Asfaltno igrišče 

11.30 1.d Umetna trava 

 

 



 

2. letniki 

Odbojka 

 

 

 

 

Kros 

 

 

 

 

Nogomet 

10.00 2.a Umetna trava 

10.00 2.b Umetna trava 

10.00 2.c Asfaltno igrišče 

10.30 2.d Umetna trava 

 

Košarka - urbano igrišče Železničar  (trojke na en koš) 

11.00 2.a Igrišče Dragič 

11.00 2.b Polovica tartan igrišča 

11.30 2.c Polovica tartan igrišča 

11.30 2.d Betonsko igrišče 

 

 

 

 

 

8.00 2.a Železničar zunaj 

8.00 2.b Studenci 

8.30 2.c Železničar zunaj 

8.30 2.d Studenci 

9.00 2.a pri kontejnerju 

9.15 2.b pri kontejnerju 

9.30 2.c pri kontejnerju 

9.45 2.d pri kontejnerju 



 

3. letniki 

Nogomet 

8.00 3.a Umetna trava 

8.00 3.b Umetna trava 

8.00 3.c Asfaltno igrišče 

8.30 3.d Umetna trava 

 

Košarka urbano igrišče Železničar (trojke na en koš) 

9.00 3.a Igrišče Dragič 

9.00 3.b Polovica tartan igrišča 

9.00 3.c Polovica tartan igrišča 

9.00 3.d Betonsko igrišče 

 

Kros 

 

 

 

 

Odbojka 

11.00 3.a Železničar zunaj 

11.00 3.b Studenci 

11.30 3.c Železničar zunaj 

11.30 3.d Studenci 

 

 

 

 

 

10.00 3.a pri kontejnerju 

10.15 3.b pri kontejnerju 

10.30 3.c pri kontejnerju 

10.45 3.d pri kontejnerju 



 

4. letniki 

 

Košarka - igrišče Železničar (trojke na en koš) 

8.00 4.a Igrišče Dragič 

8.00 4.b Tartansko igrišče 

 

Nogomet 

9.00 4.a Umetna trava 

9.00 4.b Umetna trava 

 

Odbojka 

10.00 4.a Železničar zunaj 

10.00 4.b Studenci 

 

Kros 

11.00 4.a pri kontejnerju 

11.15 4.b pri kontejnerju 

 

 

Pripravil:        ravnateljica: 

Aktiv športne vzgoje      Mira Jug Skledar 

 

 

 

 

 


