
 
 

 
 

ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON OD DOMA in 
 

MERJENJE SRČNEGA UTRIPA 
 
 

Pozdravljeni. 
V tednu od 20. 4. do 24. 4.  boste (s pomočjo vsaj enega družinskega člana) na domu opravili 

»Coronavirus športno-vzgojni karton«. Glede na to, da ste prejšnji teden pridno vadili doma 

bodo ti testi za vas »mala malica«. Eni testi so takšni, kot ste jih navajeni, nekateri pa malce 

prilagojeni. Za nalogo boste imeli tudi merjenje srčnega utripa in izračun indeksa telesne mase. 

Na podlagi teh izračunov, boste poleg priprave telesa na merjenje v šoli, dobili tudi nekaj več 

informacij o svojem telesu. 
 
Pred pričetkom dela si pripravimo: 
➢ Številski meter, svinčnik, ravnilo, kalkulator, 2 lista papirja  
➢ Osebno tehtnico 

 

➢ Štoparico, večjo uro s sekundnim kazalcem 
 

➢ Stol, vzglavnik (pručka, zaboj), ravno površino (miza) 
 

➢ Podlogo za jogo   

➢ Plastenko s pijačo 

 
 
 

 

IZMERIMO SRČNI UTRIP V MIROVANJU (vrednost zapišemo v priloženo razpredelnico) 
 
Srčni utrip v mirovanju izmerimo takoj zjutraj, ko se zbudimo. Zvečer 
preden gremo spat, si ob postelji pripravimo uro s štoparico, tako da 
se nam pred meritvijo ne bo potrebno vstajati. 

 

Drugi, tretji in četrti prst ene roke položimo nad palčno stran 
zapestja druge roke. Število utripov v minuti dobimo tako, da ob 
tipanju utripajoče žile arterije štejemo število udarcev: merimo 15 
sekund in dobljeni rezultat pomnožimo s 4. 



OGREVANJE 
 

Naredimo osnovno ogrevanje telesa, ki ga poznamo iz šole ali treninga. 
 

Vključimo svojo najljubšo glasbo, tečemo na mestu, skačemo s kolebnico, delamo poskoke. S 
pomočjo spodnjih sličic ogrejemo osnovne mišične skupine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S kompleksom vaj »Pozdrav soncu«, aktiviramo celotno telo (zaporedje 12 položajev, ki 
jih izvajamo kot eno samo neprekinjeno vajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Povezava: https://youtu.be/MtE9PGBcIZk (pozdrav soncu) 
 
 

 

MERITVE 
 

Merjenje TELESNE VIŠINE 
 
Postavimo se ob podboj vrat. S pomočjo svinčnika in ravnila nekdo od 
družinskih članov označi tvojo višino. Izmerimo jo z metrom. Vrednost 
zapišemo v milimetrih (npr. 1635), zaokrožimo na 5 mm. 

https://youtu.be/MtE9PGBcIZk


Merjenje TELESNE TEŽE 
 
Stopimo na tehtnico in si izmerimo telesno težo. Rezultat zapišemo v kg in 
dkg (npr. 456), ne zaokrožujemo. 
 
 
 
 
 

 

INDEKS TELESNE MASE (ITM) 
ITM izračunamo tako, da telesno TEŽO delimo s telesno VIŠINO na kvadrat.  

ITM = telesna teža (kg) / (višina (m))2  

(Primer: 1,75m, 75kg, ITM – 24,49) 
 

ITM KLASIFIKACIJA 
  

manj kot 18,5 nedohranjenost 

18,5–24,99 normalna telesna teža 
25–29,99 povišana telesna teža 

30,0–34,99 debelost 1. razreda (adipoznost) 

35,0–39,99 debelost 2. razreda (adipoznost) 
  

več kot 40 debelost 3. razreda (huda adipoznost) 

  
 

 

TAPING 
 
Sedimo za mizo. Na razdalji enega metra označimo dva kroga ( iz 
papirja nalepimo z lepilnim trakom ). Slabšo roko položimo na sredino 
med obema krogoma, drugo roko pa na krog na nasprotni strani. Vsak 
dotik obeh krogov šteje eno točko. Čas testiranja je 20 sekund. 
Nalogo naredimo 2 krat, vpišemo boljši rezultat. 
 

IZMERIMO SRČNI UTRIP! 
 

 

SKOK V DALJINO Z MESTA 
 
Na tla položimo številski meter. Narišemo cono odriva. Odriv izvedemo z 
obema nogama hkrati. Merimo najbližji odtis pete od črte odriva. 
Rezultat vpišemo v cm (npr. 205).  

Nalogo naredimo 3 krat, vpišemo najboljši rezultat. 



POLIGON 
 
Pripravimo prostor velik vsaj 2 x 2 m, stol, dve oviri, visoki največ 30 cm 
(lahko sta različni - pručka, blazina, zaboj). Stol postavimo na sredino 
prostora. Levo in desno od stola postavimo oviri (glej sliko). 

 

Postavimo se v začetni položaj. Z dlanmi in stopali na vse štiri (ovira pod 
tabo). Čim hitreje se premikamo okrog stola, tako da sta glava in telo ves 
čas v isti smeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Začetni položaj 2 3 4 

 

Opravimo en obhod in smo v začetnem položaju, naredimo še en obhod v 
drugo smer – začnemo torej z gibanjem nazaj. Ko opravimo še to, in 
končamo v začetnem položaju, je naloga zaključena. 
 
Nalogo naredimo 2 krat, vpišemo oba rezultata. Rezultat zapišemo do 
desetinke sekunde natančno (npr. 13,3 s). 
 

 

DVIGANJE TRUPA 
 

Ležimo na podlogi s pokrčenimi nogami pod pravim kotom. (noge 
zataknemo ali nas nekdo drži za stopala). Roke prekrižamo na prsih, z 
dlanmi na nasprotnih ramenih. Dvigujemo se do seda, sledi vračanje v 
ležeči položaj. 
Nalogo izvajamo 60 sekund. Izvedemo jo 2 x, vpišemo boljši rezultat. 



PREDKLON 
 
Vajo izvajamo bosi. Z iztegnjenimi nogami in s počasnim drsenjem rok 
se premikamo v predklon. Vajo izvajamo na stopnici ali pručki. Kriteriji: 

1. V predklonu z dlanmi pridem do kolen 
2. V predklonu s prsti pridem do sredine golenice  
3. V predklonu s prsti pridem do skočnega sklepa  
4. S prsti se dotaknem tal  
5. Z lahkoto se z dlanmi dotaknem tal  
6. S prsti se dotaknem tal iz stopnice  
7. Z dlanjo se dotaknem tal iz stopnice  

Nalogo naredimo 3 krat, vpišemo boljši rezultat (številko kriterija). 

 

VESA V ZGIBI 
 

a.) Če imamo pogoje (drog, prečko), naredimo veso v zgibi. Naloga 
mora biti izvedena varno. Prečko primemo s podprijemom, 
pokrčenimi komolci in zavzamemo položaj vese. Brada je nad 
prečko, telo pa mirno in vzravnano. Vztrajamo v tem položaju. 

 
Rezultat zapišemo v sekundah, npr. 23 s. Po 2 minutah je naloga 
zaključena (120 s). 

 

b.) Če prečke za obešanje nimamo, naredimo držo v opori na rokah. 
Postavimo se v položaj za »skleco«. Dlani naj bodo v širini ramen, 
roke iztegnjene in telo vzravnano. Vztrajamo v tem položaju. 

 
Rezultat zapišemo v sekundah, npr. 23 s. Po 2 minutah je naloga 
zaključena (120 s). 
V razpredelnico zapišemo, katero nalogo smo opravili. 
IZMERIMO SRČNI UTRIP! 
 
VISOKI SKIPING 
 

Izvajamo visoki skiping na mestu. Štejemo število dvigov označenega 
kolena v desetih sekundah. Za pravilen dvig se šteje, ko je stegnenica pod 
kotom 90 ° glede na telo. Potrebujemo veliko uro, ki nam šteje sekunde 
in nekoga, ki pozorno šteje dvige (ene) noge. Da bo štetje enostavnejše si 
eno nogo označimo (z ruto).  

Nalogo naredimo 2 krat, vpišemo oba rezultata. 
Če imamo možnost izmerimo tudi tek na 60 m.  

 

VOJAŠKI POSKOKI 
 
Izvajamo »vojaške poskoke« (počep-opora v skleci-počep-dvig). Štejemo 
število ponovitev. Nalogo izvajamo 30 sekund. Izvedemo jo 2 x, vpišemo 
oba rezultata. Poskok upoštevamo, če je končano celotno gibanje. 
Če imamo možnost izmerimo tudi tek na 600 m.  

IZMERIMO SRČNI UTRIP! 



Razpredelnica za vpis podatkov (priloga v word obliki) 
 

Razred:    Ime in priimek:    
         

Zap. Št.   Oznaka  Test Rezultati SRČNI UTRIP 

     Srčni utrip v mirovanju    

1.   ATV  Telesna višina    

2.   ATT  Telesna teža    

3.   AKG  Indeks telesne mase    

4.   TAP  Taping    

5.   SDM  Skok v daljino z mesta    

6.   PON  Poligon    

7.   PRE  Predklon    

8.   DT  Dvigovanje trupa    

9. 
  

VZG 
 

Vesa v zgibi 
   

      

   DESKA  Drža v deski v opori na rokah    

10. 
  

 
 

Visoki skiping 
   

      

   60 m      

11.     Vojaški poskoki    

   600 m      

     Datum testiranja    
 

 

 

BRAVO! PA SMO PRIŠLI DO KONCA. Čeprav rezultati niso čisto primerljivi s pravimi, smo 
naredili nekaj zase in spoznali svoje telo malo drugače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izpolnjeno razpredelnico, ki jo kot prilogo najdete v word obliki, izpolnite in mi jo pošljite na 
moj e mail naslov vanja.prokic@guest.arnes.si najkasneje do konca prvomajskih počitnic. 
Lahko mi pošljete še kakšno slikico zraven. Ko opravite vse meritve za športno vzgojni karton 
vam bo ostalo še dovolj časa za šport na prostem ( tek, kolesarjenje, športne igre z družino, 
rolanje, kotalkanje, vožnjo skiroja,…). Če se ukvarjate s kakšnimi drugimi športi ( jahanje, 
tenis, namizni tenis, lokostrelstvo, ples, …) mi prosim pošljite slikico in bomo objavili na šolski 
spletni strani. 
 



 

 

PREBERI ŠE NEKAJ O SRČNEM UTRIPU  
 

NA SRČNI UTRIP VPLIVA: 
• redna športna vadba: zniža srčni utrip v mirovanju,  
• starost: ob rojstvu je najvišji – 130 utripov/minuto, z odraščanjem postopno upada,  
• spol: ženske imajo 5 – 10 utripov/min višji srčni utrip kot moški, 
• količina vključene mišične mase: pri športih, kjer je vključeno celo telo ( smučarski tek, 
veslanje ) je srčni utrip večji kot tam, kjer so vključene posamezne mišične skupine (vaje na 
trenažerjih v fitnesu), 
• položaj telesa: stoje imamo 10 – 12 utripov/min več kot leže,  
• temperatura telesa: povišana telesna temperatura pospeši srčni utrip, znižana telesna 
temperatura pa upočasni srčni utrip (npr. podhladitev), 
• čezmerna telesna teža: poviša srčni utrip,  
• stres, čustveno stanje – emocije: povišajo srčni utrip,  
• klimatski pogoji: vroče in vlažno vreme in nadmorska višina povišajo srčni utrip 
(višinski trening), 
• kajenje, droge: povišajo srčni utrip. 

 

Pri zdravem odraslem človeku znaša srčni utrip 60 – 80 utripov /min, pri dobro treniranih 
vzdržljivostnih športnikih (tekači, veslači, kolesarji…) je lahko še nižji (pod 40 utripov/min). 
 

NORMALEN SRČNI UTRIP V MIROVANJU 
 
Normalen srčni utrip je odvisen od posameznika do posameznika. Odvisen je namreč od 
starosti, obsega telesa, gibanja telesne aktivnosti, zdravil. Splošen podatek je, da je normalen 
srčni utrip odrasle osebe med 60 in 100 udarci srca na minuto, pri otrocih od 6. do 15. leta med 
70 in 100 udarci na minuto. Športniki imajo lahko v mirovanju srčni utrip tudi okoli 40. 
 

MAKSIMALNI SRČNI UTRIP: 
 
S povečanjem intenzivnosti gibanja energijske potrebe rastejo in zahteva po srčnem delu 
se povečuje.  

Frekvenco pri najvišji stopnji napora imenujemo največji srčni utrip (FSU max). 
Maksimalni srčni utrip izmerimo: 
 
a) pospešen tek (6-8 min.) s hitrim (najhitrejšim mogočim) zaključkom s tekom v klanec (100-
200m) 
ali tekom 300-400m po stezi  
b) Conconijev test - izračunamo ga po enačbi FSU max = 220 –starost (leta). 
 

 

 


