
ANKETA 

Športni dan v izolaciji: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 

Gibanje je izrednega pomena za ohranjanje telesne kondicije, le-ta pa vpliva tudi 

na psihično kondicijo. Zato je nujno, da se gibljemo tudi takrat, ko za to niso 

idealni pogoji. V teh časih, ko so učenci v izolaciji, je to za njih še posebej 

pomembno, saj je njihovo gibanje omejeno. Zato so učitelji športne vzgoje 

pripravili voden športni dan preko računalnika, učenci in starši pa so ga lahko 

izvajali kar doma.  

 

 

 

   

                             

 

Michelle Pernat, 7. A 

Športni dan sem izvajala tako, da sem si 

na svojo pisalno mizo položila računalnik, 

odprla video posnetek z vajami in začela. 

Vaje mi  niso bile pretežke. Po opravljenih 

vajah sem se počutila veliko boljše. Tak 

način športnega dne mi je bil zelo všeč, 

bil je pa tudi precej zabaven. 
 

Mitja Korošec, 8. A 

Športni dan se mi je zdel dobro 

organiziran, video posnetki so bili 

kakovostni, učitelji so se zelo dobro 

pripravili. Vaje sva opravila skupaj z 

bratom, zanimivo je bilo tudi reševanje 

kvizov. Uživala sva v plesu in noge so 

naju bolele po vadbi za stegna. Vseeno 

pa sva zelo dobro poskrbela za 

kondicijo in telesno aktivnost, ki je v 

teh časih zelo pomembna. Dobro smo si 

razgibali tako mišice kot možgančke. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Aleksandar  Goljević, 7. A  

Športni dan smo preživeli res lepo. 

Telovadila je cela družina. Potem smo 

reševali vprašalnik o odbojki in košarki. 

Lahko rečem, da smo se sprostili in uživali. 

Dobro bi bilo, da bi bilo več takih dni.                                                                    

Žiga Viegele, 7. A 

Športni dan sem izvajal po navodilih, ki so 

bila poslana preko računalnika. Bil je zelo 

dobro načrtovan, ampak vseeno imam rajši 

športne dneve, ki jih izvedemo v šoli, saj 

imam tam družbo in smo v naravi. Najbolj so 

mi bili všeč testi, ki smo jih morali rešiti. 
 

Vanja Ljubomirović, 7. A 
Pri športnem dnevu sem sodelovala. To je bil 
zame zelo zanimiv način športnega dne na 
daljavo. Na ta način sem se sprostila in ob 
vajah uživala. Ohranjala sem svojo kondicijo 
in rešila par zabavnih športnih kvizov. 
 



 
 

 
 

 
 
 
                                                               Uredila: Lidija Štrucl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anika Žnidaršič, 7. B  

Najprej se mi je športni dan na daljavo zdel 

malo čudna ideja, potem pa, ko sem vaje 

končala, mi je bil pravzaprav všeč. Z mamo 

sva telovadili, oče pa mi je pri kvizih pomagal. 

Bila je zanimiva izkušnja.  
 

Jure Jerenec, 7. B                                                                    
Športni dan mi je bil všeč, vseeno pa bi ga raje 
imeli v šoli. Joga mi je bila najboljša, saj ni bila 
pretežka in sem se ob njej sprostil. Najtežji je 
bil trening za noge. Čutil sem ga še naslednji 

dan😃. Naučil sem se tudi nekaj o odbojki, 
košarki in olimpijskih igrah. Tudi filmček o 
prehrani je bil poučen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


