
ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 24.4.2020 
Športni dan bomo razdelili na dva dela: POHOD V NARAVI in ŠPORTNA TEKMOVANJA 

PO POSTAJAH. 

Prosimo, da se držite splošnih navodil v času epidemije, izpostavimo najpomembnejše: 

Izogibate se javnih površin, stiku z vsemi, ki niso člani vaše družine, ostajajte na področju 

svoje občine. Kot pa velja za vse športne aktivnosti, pa je pomembno predvsem to: 

telovadite samo, če ste zdravi in brez poškodb, bodite primerno oblečeni, pijte tekočino, 

poslušajte svoje telo (ne pretiravajte), primerno pripravite prostor za vadbo (odstranite 

vse nevarne, ostre predmete … V gozdu še posebej bodite pozorni na podrta drevesa, suhe 

veje, ki lahko padajo, ovire na tleh… Bodite previdni tudi z vsem orodjem, ki ga boste 

uporabljali. Za učence je OBVEZNA prisotnost odrasle osebe v vseh fazah športnega dne,  

zato lahko športni dan izvedete tudi popoldan, če so starši dopoldne v službi (lahko tudi 

med počitnicami). 

Večino vaj lahko izvedete vsi učenci, seveda vam lahko, če ne zmorete sami, pomagajo 

drugi člani družine, lahko pa kakšno vajo tudi izpustite. Izogibajte se plezanju na višini. 

Ker je športni dan obvezna aktivnost za vse učence, vas prosimo, da posredujete 

fotografijo učitelju Florijanu. Šele s tem ste opravili nalogo.  

Verjamemo, da vam bodo aktivnosti športnega dne na daljavo všeč in da boste vsi člani 

družine uživali! Ostanite zdravi in fit!  

Preden se odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte. Oblecite in obujte se primerno 

za pohod, imejte več plasti oblačil, da se lahko, ko vam bo toplo, slečete in ko se ohlajate, 

nazaj oblečete. V nahrbtnik si dajte pijačo, lahko tudi kakšen posladek, pisalo in tabelo 

za rezultate (če nimaš možnosti za kopirati, si jo preriši). Za cilj pohoda si izberite gozd, 

ki je čim bolj razgiban, kjer boste našli tudi kakšen štor, podrto drevo in podobno. 

Priporočamo vsaj 1 uro pohoda v eno smer. Pomembno je, da spoštujemo naravo, kar 

pomeni, da vse smeti odnesemo s seboj domov, ne vznemirjamo živali, ne uničujemo 

rastlinja, spoštujemo tudi privatno lastnino. Na poti ne pozabite opazovati prebujanja 

narave, ptičjega petja, lepote domačega kraja …. Ko najdemo primeren prostor v/ob gozdu 

lahko izvedeš naloge, ki ti jih pošiljam na plakatu »GOZDNO TEKMOVANJE« . Rezultate 

vpiši v tabelo, ki si jo dobil.  Naloge so enostavne in zabavne. Nalogo izberi glede na 

razpoložljivost, ki jo imaš v določenem trenutku. 

 

 

 

 

 



Tabela za vpisovanje rezultatov: 

NALOGA     Število 

točk 

Uvrstitev 

ZADENI 

DREVO 

      

3 V VRSTO 

 

      

MET KOPJA 

 

      

NAJDI 

MARKACIJO 

      

TEK NA 

60m 

      

STOJA NA 

DEBLU 

      

 

TOČKOVANJE PO POSTAJAH: 

 ZADENI DREVO: Za vsako zadeto drevo dobiš 1 točko (na voljo imaš 5 storžev). 

 3 V VRSTO: (1. mesto – 5 točk, 2. mesto – 4 točke, itd.) 

 MET KOPJA: (1. mesto – 5 točk, 2. mesto – 4 točke, itd.) 

 NAJDI MARKACIJO: Za vsako markacijo, ki jo prvi vidiš, dobiš 1 točko. 

 TEK NA 60 m: (1. mesto – 5 točk, 2. mesto – 4 točke, itd.) 

 STOJA NA DEBLU: Tisti, ki ostane 1 minuto na deblu oz. kdor ostane najdlje na 

deblu, dobi 5 točk)  

Točkovanje si lahko prirediš tudi po svoje. 



 

 

 



 

 

Bliža se največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas obeležujemo dva dni, prvega in 

drugega maja. 

 

Kaj pravzaprav praznujemo? 

Prvi maj, mednarodni praznik dela, se praznuje po svetu že od leta 1890. Ideja delavskega 

praznika je bila združiti in povezati delavce vseh dežel in skupaj zahtevati boljše pogoje za delo.  

Leta 1886 so v ZDA potekali protesti na ulicah, kjer so delavci zahtevali osemurni delavnik, saj 

so v tistih časih delali po 14 ali celo 16 ur na dan, 7 dni na teden. Na protestih v Chicagu je med 

policijske vrste priletela bomba in ubila nekaj policistov. Policija se je odzvala s streli, ranila 

številne protestnike, nekaj protestnikov je umrlo, nekaj pa jih je bilo aretiranih in kasneje 

obsojenih na smrtno kazen. 

Okoliščine nikoli niso bile povsem pojasnjene, dogodek pa je postal simbol upora proti 

izkoriščanju delavstva.  

V spomin na žrtve v spopadih med stavkajočimi delavci in policisti v Chicagu je bil 1. maj 

določen kot praznik dela.  

 

So s protesti kaj dosegli? 

Zahteva delavcev po osemurnem delavniku, ki so jo izražali z geslom "osem ur dela, osem ur 

rekreacije in osem ur počitka" je bila uspešna. Osemurni delavnik je bil na slovenskem ozemlju 

uveden na začetku leta 1919. Danes v Zakonu o delovnih razmerjih piše: »Polni delovni čas ne 

sme biti daljši od 40 ur na teden.« (ZDR-1, 143. čl. 1. odst.) Vse ostale ure, so nadure. 



Kako praznujemo prvi maj? 

Od leta 1890 se prvi maj praznuje kot praznik dela na ozemlju današnje Slovenije in drugod po 

svetu. 

V Sloveniji sta 1. in 2. maj tudi državna praznika in dela prosta dneva, hkrati pa takrat potekajo 

tudi šolske počitnice. 

Prvega maja delavke in delavci na shodih in drugih množičnih srečanjih opozarjajo na pomen 

solidarnosti in izražajo svoje zahteve po pravičnih delovnih pogojih. V spomin na pretekle boje 

se je ohranil običaj kurjenja kresov na predvečer praznika, prvomajsko jutro pa se v mnogih 

krajih začne z budnicami godb na pihala. Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, mnogi delavci 

pa si pripnejo rdeč nagelj, ki je postal simbol prvega maja. 

V mnogih državah po svetu je praznik dela še vedno povezan z delavskim bojem in z velikimi 

zborovanji ali protesti, ki jih organizirajo sindikati, ki zastopajo interese delavk in delavcev. 

Prvega maja se poje delavska himna, 'Internacionala', ki je prevedena v več kot 150 jezikov in 

je svetovni simbol boja proti izkoriščevanju. 



 



 



 



 



 



 

 


