
ŠPORTNO OBNAŠANJE 

6. razred, datum: 11. 5. 2020  

  

Teoretične vsebine:  

Učenci spoznajo kaj je »fair-play« ali po slovensko športno obnašanje. Spoznali 

bodo kaj je njegov pomen, zakaj se ga v športu izvaja in išče ter spoznali 

njegova pravila.  

Kaj je športno obnašanje?  

Fair play sta angleški besedi in dobesedno pomenita "poštena igra". Pri nas pa 

za  »pošteno igro« uporabljamo izraz športno obnašanje. Športno obnašanje 

danes pomeni zelo veliko:   

 poštenost pri igri,  

spoštovanje dogovorjenih pravil in nasprotnika  

dostojno prenašanje porazov in zmag   

 spoštljiv odnos do gledalcev in sotekmovalcev  

  zahvalo za sodelovanje sotekmovalcu - svojemu navideznemu nasprotniku v 

igri  

  varstvo narave ter varovanje lastnega in skupnega premoženja  

  izogibanje nikotinu, alkoholu in nedovoljenim snovem (dopingu).  

  

 Zato šport ni vojna. Nasprotnik ni sovražnik. Spoštuj nasprotnika, šport je igra!  

10 Zlatih pravil športnega obnašanja:  

1.   Igraj na zmago. 

 2.   Igraj pošteno. 

 3.   Spoštuj pravila igre.  

4.   Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce. 

 5.   Sprejmi poraz z dostojanstvom.  

6.   Zavzemaj se za interese športa.  



7.   Zavrni podkupovanje, mamila, rasizem, nasilje in druge nevarnosti športa.  

8.   Pomagaj pri razkrivanju podkupovanja.  

9.   Razkrij tiste, ki skušajo osramotiti šport.  

10.   Spoštuj vse, ki si prizadevajo za dober sloves športa.  

 

 ODBOJKA- SODNIŠKI ZNAKI 

Naloga za 12. 5. 2020 

 

1. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    dovoljenje za izvedbo servisa 

B.   ?    prestop 

C.   ?    igra se nadaljuje 

2. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    menjava igralca 

B.   ?    osebna napaka igralca 



C.   ?    menjava igralenga polja 

3. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    tehnična napaka igralca 

B.   ?    ponovitev točke 

C.   ?    odmor (time-out) 

4. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A. V redu  menjava igralca 

B.   ?    koraki 

C.   ?    ponovitev točke 



5. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    sodnik ne prevzema odgovornosti 

B.   ?    konec niza ali tekme 

C.   ?    menjava igralca 

6. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    žoga je v igrišču 

B.   ?    napaka pri blokiranju 

C.   ?    žoga je izven igrišča (out) 

7. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 



A.   ?    štirje dotiki 

B.   ?    četrta osebna napaka 

C.   ?    igralec s številko 4 je napačno serviral 

8. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    napaka pri napadalnem udarcu 

B.   ?    obojestranska napaka in ponovitev igre 

C.   ?    koraki 

9. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    odmor (time-out) 

B.   ?    dotik žoge 

C.   ?    tehnična napaka igralca 



10. Kaj pomeni sodniški znak na sliki? 
 

 

A.   ?    sodnik pokaže rumeni karton zaradi pete osebne napake 

B.  ?  sodnik pokaže rumeni karton zaradi neprimernega vedenja 

C.   ?    sodnik pokaže rumeni karton in igralec je izključen 

 

Naloga za 14. 5. 2020   

rešitve lahko poiščeš na spletu 

OLIMPIJSKE IGRE 

 

1. Kako so organizirane olimpijske igre? 

A.   ?    Vsako leto. 

B.   ?    Vsaka 4 leta. 

C.   ?    Vsakih 8 let. 

2. Kdo je v 19. stoletju ponovno oživel idejo o olimpijskih igrah? 

A.   ?    Pierre de Coubertin 

B.   ?    Demetrius Vikelas 

C.   ?    Franc Jožef 



3. Kje in kdaj so bile organizirane prve olimpijske igre moderne dobe? 

A.   ?    V Atenah leta 1896. 

B.   ?    V Londonu leta 1920. 

C.   ?    V Parizu leta 1795 

4. Zakaj govorimo o modernih olimpijskih igrah? 

A.   ?    Zato, ker je od leta 1850 dalje moderna doba. 

B.   ?    Pred tem so bile tudi antične olimpijske igre. 

C.   ?    Pred tem so bile olimpijske igre v kameni dobi. 

5. Leta 2012 so poletne olimpijske igre potekale v _____________. 
 

 

6.Olimpijska zastava je bele barve, na njej je pet med seboj povezanih krogov. 
Povezanost pomeni sožitje, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo narodov petih 
celin našega planeta. Katere barve so to (5 barv)? 

a.  

oranžna 

b.  

rjava 



c.  

siva 

d.  

bela 

e.  

zelena 

f.  

rdeča 

g.  

modra 

h.  

vijolična 

i.  

črna 

j.  

rumena 

7 Leon Štukelj je bil eden izmed naših najuspešnejših 
olimipjonikov. Osvojil je tri olimpijske medalje v KATEREM 
ŠPORTU?_______________. 



 

 
 
 

 

8. Na fotografiji je olimpijski šport, ki se imenuje _____________. 

 

 


